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INLEIDING
Achtergrond
Ons goed in ons hoofd en vel voelen is iets dat we allemaal belangrijk vinden. Om ons
lichaam te verzorgen letten we op onze voeding, onze slaap en zorgen we voor voldoende
lichaamsbeweging. Maar we zijn ons minder bewust van de dingen die we kunnen doen om
onze geestelijke gezondheid op peil te houden.
De term ‘geestelijke gezondheid’ doet denken aan geestelijke gezondheidsproblemen en
psychiatrische ziekten. Maar geestelijke gezondheid staat evengoed voor welbevinden en
openbloeien (het benutten van je potentieel om te groeien als persoon). Een positieve
geestelijke gezondheid stelt mensen in staat met nieuwe levensfasen en belangrijke
gebeurtenissen om te gaan.
In 2006 lanceerde de Vlaamse Overheid de campagne Fit in je Hoofd, Goed in je Vel
(www.fitinjehoofd.be). Deze publiekscampagne had als doel het vermogen tot zelfzorg te
verhogen en de veerkracht te bevorderen aan de hand van 10 stappen. Deze stappen zijn
gebaseerd op de beschermende factoren voor geestelijke gezondheid. In plaats van te kijken
naar wat mis is wordt gekeken naar wat goed gaat en hoe dit kan versterkt worden om op
die manier het welbevinden van de hele bevolking in de positieve zin te beïnvloeden.
Uit evaluatiestudies bleek dat bepaalde doelgroepen minder goed bereikt werden met deze
online zelfhulpmodule. Daarom werd voor kansarmen in 2009 de groepsmethodiek Goed
gevoel stoel ontwikkeld. Voor jongeren (12-16jaar) werd in 2011 de website www.noknok.be
gelanceerd.
Ook bleek dat ouderen in Vlaanderen onvoldoende bereikt werden (10% bij gebruikerstest
zelfbeoordelingsinstrument, 4% in evaluatieonderzoek ISW Limits). Geestelijke
gezondheidsbevordering biedt de kans om meer ouderen op een positieve manier ouder te
laten worden. Dit kan enerzijds een daling van de kost van de (geestelijke en lichamelijke)
gezondheidszorg met zich mee brengen en anderzijds biedt het de mogelijkheid meer
gebruik te maken van de ervaring, levenswijsheid, en opgebouwde kennis van ouderen.
Gezien de toenemende vergrijzing van de bevolking is het zeker aangewezen 60 plussers in
Vlaanderen actief met de eigen veerkracht aan de slag te laten gaan. Daarom kreeg VIGeZ
de opdracht van de Vlaamse Overheid om in 2012 een aangepaste methodiek te ontwikkelen
om ‘Fit in je Hoofd’ naar Ouderen te brengen.

Doel en omschrijving
Zilverwijzer is een methodiek die een goede geestelijke gezondheid van zestigplussers wil
bevorderen. Een positieve geestelijke gezondheid biedt immers veel voordelen: je voelt je
beter in je vel, je hebt het gevoel de uitdagingen van het ouder worden beter aan te kunnen
en je hebt het makkelijker om sociale contacten te onderhouden.
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Hiertoe worden in één Zilverwijzerreeks zes lokale groepssessies aangeboden voor groepen
van maximum 10 deelnemers. De doelgroep van de methodiek bestaat uit actieve, nog
thuiswonende zestigplussers die al dan niet deel uitmaken van het verenigingsleven. In een
latere fase zal bekeken worden hoe deze methodiek kan uitgebreid worden naar groepen
residentiële ouderen. De groepsgrootte kan variëren tussen 6 à 10 deelnemers, met een
absoluut minimum van 5 deelnemers (om een volwaardig groepsproces te verkrijgen).
Het succes van de Zilverwijzersessies hangt voor een groot deel af van de begeleiding die de
groep krijgt. De groepsleden doorlopen doorheen de sessies een groeiproces dat met de
nodige zorg benaderd moet worden. Belangrijk is dat de deelnemers zich veilig genoeg
voelen om hun ervaringen te delen. Het is de taak van de begeleider om deze veiligheid te
garanderen en te bewaken.
Om de kwaliteit van de begeleiding te verzekeren zijn er een aantal kwaliteitseisen waaraan
de begeleider dient te voldoen.
De begeleider:
-

is minstens 50 jaar (om het generatieverschil tussen begeleider en deelnemers zo
klein mogelijk te houden)

-

heeft ervaring in het begeleiden van groepen en het sturen van groepsprocessen

-

heeft de train-de-trainer Zilverwijzer gevolgd, georganiseerd door VIGeZ i.s.m de
Logo’s.

Eén Zilverwijzerreeks bestaat uit een basissessie die door alle groepen gevolgd dient te
worden, en een aanbod van vijf thematische sessies. Op het einde van de basissessie kiest
een groep welke van de vijf extra sessies door de hele groep gevolgd zal worden. Hier is het
groepsproces (het samen beslissen) en de inspraak van de deelnemers heel belangrijk.
Ouderen betrekken en laten participeren is immers wat werkt.
Elke sessie gaat in op een andere tip om je fit in je hoofd te voelen en duurt zo’n 2 uur.
Tijdens de basissessie worden de verschillende tips besproken en op basis van deze
informatie en eigen interesses maken de deelnemers democratisch hun keuze bekend. Het is
de bedoeling dat de oorspronkelijke groep van de basissessie behouden blijft gedurende de
hele sessiereeks. De verschillende sessies van één reeks organiseer je best om de één à
twee weken.
Een sessie bestaat voornamelijk uit het uitwisselen van ervaringen, stilstaan bij hoe de
deelnemers met verschillende uitdagingen omgaan of uit iets meer actiegerichte onderdelen.
Op het einde van de sessie kunnen ook concrete doelen gesteld worden om naast de
‘praatsessies’ ook andere activiteiten samen in te plannen op basis van de inspiratiegids.
De handleiding biedt de begeleider een uitgebreide leidraad om de sessies te begeleiden. De
verschillende sessieonderdelen worden gedetailleerd en stap voor stap besproken. Dit wil
echter niet zeggen dat je de handleiding woordelijk dient over te nemen. We moedigen
daarentegen een persoonlijke aanpak van de begeleider aan. De deelnemers dienen
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voldoende ruimte te krijgen om hun bijdrage te leveren. De nadruk ligt op eigen inbreng en
participatie van de deelnemers.

Werkwijze
VIGeZ biedt een vorming aan om met deze methodiek aan de slag te gaan. Andere
lesgevers, met ervaring in het begeleiden van groepen rond geestelijke gezondheid, kunnen
echter ook op basis van de handleiding met deze methodiek aan de slag.
De handleiding, begeleidende materialen en inspiratiegids zijn verkrijgbaar bij VIGeZ. In de
handleiding wordt per sessie een uitgeschreven leidraad geboden. Deze is als volgt
opgebouwd:

1. Kader: Hier worden telkens de theoretische en wetenschappelijke achtergrond van de
sessie geschetst alsook de doelen van de specifieke sessie
2. Materiaal: Lijst met benodigde materialen, waarvan vele terug te vinden zijn in de
bijlage
3. ‘Aan de Slag’ geeft per sessie stap voor stap weer welke oefeningen en technieken
toegepast kunnen worden. Belangrijk is hier om op te merken dat er soms een keuze
tussen meerdere methodieken of oefeningen aangeboden wordt.
4. Afronding: Het is belangrijk de sessie goed af te sluiten, hiervoor worden ook vaak
tips meegegeven. Er kan ook met de groep op basis van de inspiratiegids een
activiteit gekozen worden die voortbouwt op de ideeën in de sessie en die met de
groep of individueel gevolgd wordt
Tips voor de begeleider
1. Bewaak steeds de veiligheid in de groep!
2. Zorg ervoor dat elke deelnemer ongeveer evenveel ‘spreektijd’ krijgt. Elk verhaal telt.
3. Als je in tijdsnood komt, kies er dan liever voor om enkele oefeningen te schrappen
in plaats van te snel over de ervaringen en bijdragen van de deelnemers te gaan.
4. Respecteer je begin- en einduur nauwkeurig.
5. Verwijs deelnemers tijdig door naar gespecialiseerde hulp indien ze ernstigere
psychologische of andere problemen signaleren.
6. Start en eindig de Zilverwijzerreeks indien mogelijk met de meer ‘veilige’ sessies.
7. De Zilverwijzer-reeks vraagt behoorlijk wat voorbereiding, voorzie dus voldoende
voorbereidingstijd voor jezelf.
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Korte inhoud sessies
SESSIE 1. (BASISSESSIE): OUD IS NIET OUT!
Vanaf de leeftijd van ongeveer zestig jaar kan je bij de groep van ouderen gerekend worden.
‘Ouderen’ is niets meer dan een term om een leeftijdsgroep mee aan te duiden, net zoals we
ook het woord ‘jongeren’ gebruiken. Het is belangrijk om af te stappen van een clichébeeld
van de oudere. Niet iedereen die ouder is dan zestig is afhankelijk van anderen of zit de hele
dag aan de buis gekluisterd. Tijdens deze sessie gaan we in op verschillende perspectieven
om ‘ouder worden’ te bekijken, met ruimte voor een benadering die de nadruk legt op een
positieve beeldvorming.
Als oudere kom je wel voor een nieuwe set van uitdagingen te staan. Denk maar aan
pensionering, grootouderschap of verminderde lichaamskracht. Tijdens de sessie ‘Oud is niet
out!’ worden verschillende tips besproken om met deze uitdagingen om te gaan. Zeker is dat
je als oudere ook met volle teugen van het leven kan genieten, je dipjes te boven kan
komen en vernieuwende ervaringen kan opdoen.

SESSIE 2. GEVEN EN NEMEN
Deze sessie gaat in op het belang van een gezond evenwicht tussen ‘geven en nemen’.
‘Geven’ of ‘ervoor gaan’ staat voor iets doen waar je goed in bent, waar je plezier aan
beleeft of waarbij je de tijd uit het oog verliest. Dat kan in kleine dingen zitten: in het
gezelschap zijn van vrienden, spelen met de kleinkinderen, genieten van het moois van de
natuur, lekker gaan eten, een levendig gesprek hebben, naar muziek luisteren, een cursus
volgen of naar een voorstelling gaan. ‘Ervoor gaan’ staat ook voor geven aan mensen om je
heen. Anderen helpen en samenwerken bouwt aan positieve gevoelens over jezelf. Denk
maar aan luisteren naar een vriend, babysitten op de kleinkinderen, vrijwilligerswerk doen,
iemand bedanken die onlangs iets voor je gedaan heeft, een voorbijganger op straat
begroeten of een familielid opbellen waarvan je weet dat die het even moeilijk heeft.
Naast ergens voor gaan is het ook van belang om tijd en ruimte voor jezelf te nemen. Op
een assertieve manier eens ‘nee’ zeggen tegen een ander is hier een voorbeeld van.
Iedereen heeft wel eens het gevoel dat je meer geeft dan je eigenlijk aankan. Op zo’n
moment voldoe je aan de behoeften van anderen, en besteed je te weinig aandacht aan je
eigen wensen en noden.
Soms kan het ook nodig zijn om ‘nee’ te zeggen tegen jezelf. Verleidingen zijn zaken
waarvan je weet dat ze niet echt goed voor je zijn, maar waar je maar moeilijk ‘nee’ tegen
kan zeggen. Als je bijvoorbeeld iedere dag een stukje chocolade eet, dan is dit geen
probleem. Maar als je je moet inhouden om niet iedere dag een grote hoeveelheid chocolade
te eten, dan weet je dat chocolade voor jou een ‘verleiding’ is. Het is zeker oké om te
genieten van chocolade of koekjes, televisiekijken, een glaasje wijn drinken,… zolang je er
maar ‘nee’ tegen kan zeggen wanneer het je hindert om je goed te voelen.
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SESSIE 3. IN BEWEGING
Tijdens deze sessie worden de deelnemers warm gemaakt om te investeren in een actieve
levensstijl (een manier van leven waarin je veel aandacht besteedt aan lichaamsbeweging).
Lichaamsbeweging heeft heel wat te bieden op verschillende vlakken. Zo komt er tijdens
fysieke inspanning een stof in je hersenen vrij, waardoor je je goed en zelfverzekerd voelt.
Verder verbetert het je geheugen en geeft het onder andere voordelen op het vlak van
lichaamsgewicht, ademhaling, bloeddruk, sterkte van de hartspier en darmfuncties. De kans
op ziekte vermindert en je energiepeil stijgt. Daar bovenop geeft het je de kans om in
contact te komen met anderen.
Er bestaan heel wat mogelijkheden om aan lichaamsbeweging te doen. Denk maar aan
sportieve activiteiten als wandelen, joggen, fietsen, turnen of zwemmen. Maar zo ver hoef je
het zelfs niet te zoeken. De trap nemen in plaats van de lift, te voet naar de bakker gaan, in
de tuin werken, spelen met de kleinkinderen, minder televisie kijken, een klein ommetje in
de buurt zijn allemaal dingen die ervoor zorgen dat je lichaam in beweging blijft. Het
belangrijkste is dat je iets kiest dat aansluit bij je eigen lichamelijke mogelijkheden en
interesses!

SESSIE 4. DE BOOG KAN NIET ALTIJD GESPANNEN STAAN
Verdriet, teleurstelling en tegenslag zijn een deel van ons leven. Soms gaat het om kleine
dingen, soms zijn het zaken die ons hele leven door elkaar schudden. Tijdens zulke
momenten komt het erop aan om emotioneel te overleven, om ons hoofd boven water te
houden. Meestal slijt de pijn wel na een tijdje. Achteraf kunnen we met vernieuwde blik naar
de moeilijke periode terugkijken, en kunnen we als een rijker persoon het leven terug
begroeten.
De redenen dat we ons soms gespannen voelen, kunnen heel divers zijn: misschien heb je
ruzie met één van je vrienden of familieleden, misschien ben je lichamelijk niet helemaal in
orde, misschien maak je je zorgen om iemand, misschien heb je heel veel verdriet om het
overlijden van iemand dat je liefhad of misschien heb je financiële zorgen. Wat de reden ook mag
zijn, iedereen maakt soms of geregeld van deze moeilijke momenten mee.
Deze sessie laat de deelnemers ervaringen en tips uitwisselen om met moeilijke momenten
om te gaan.

SESSIE 5. SAMEN STERK
In de loop van je leven verandert je sociale netwerk omwille van verschillende
levensgebeurtenissen: het ouderlijk huis verlaten, van job veranderen, verhuizen,…
Gedurende deze veranderingen blijft het belangrijk om aandacht te hebben voor sociale
contacten. Je hebt anderen nodig om je zorgen en bekommernissen mee te delen, om
advies te vragen, om voor te zorgen, voor lichamelijk contact, om hulp aan te vragen,
enzoverder.
Als oudere ondervind je invloed op je sociale leven als jij en/of je partner op pensioen gaat,
als je te maken krijgt met verlies van een geliefde of een vriend. Je kan het gemis aan
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bepaalde sociale contacten opvangen door je aan te bieden voor vrijwilligerswerk, een
cursus te gaan volgen of je bij een vereniging aan te sluiten. Ook kleine dingen als een
praatje slaan bij de bakker of een vriend opbellen kunnen deugd doen.

SESSIE 6. NOOIT TE OUD OM TE LEREN
Velen van ons associëren ‘leren’ met de kindertijd. Maar het spreekwoord ‘nooit te oud om te
leren’ bestaat niet voor niets. Onderzoek toont aan dat je je beter voelt over jezelf en de
wereld om je heen wanneer je nieuwe dingen blijf leren. Leren kan je namelijk
zelfvertrouwen geven, geeft je een doel, en helpt je om je te verbinden met andere mensen.
Als je nieuwe dingen in je leven wil leren, dan mag je ‘leren’ in de meest ruime zin
interpreteren: van het klaarmaken van een nieuw gerecht tot het bezoeken van een
tentoonstelling.
Het doet goed om een doel na te streven, omdat dit een richting aan je leven geeft. Je hebt
dan ook minder tijd om te piekeren of om je zorgen te maken. Een doel hoeft niet iets heel
groots te zijn. Het gaat erom dat het iets is dat jij de moeite waard vindt om voor te streven.
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BASISSESSIE
OUD IS NIET OUT!
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INLEIDING
KADER
‘Oud is niet out!’
De titel ‘oud is niet out!’ staat voor het idee dat je als zestigplusser actief in het leven kan
staan. Naar eigen interesses en mogelijkheden kan iedereen iets betekenen voor anderen,
een nieuwe uitdaging aangaan, genieten van het leven of iets bijdragen aan de
maatschappij.
De bril op de foto symboliseert de verschillende perspectieven waarmee je het ouder worden
kan bekijken, en daarmee ook de verschillende manieren waarop ieder individu op een
unieke manier de uitdaging van het ouder worden beleeft en aanpakt.

Term ‘ouderen’
In deze handleiding kozen we voor het woord ‘ouderen’ om de grote groep van
zestigplussers mee aan te duiden. Het wordt gebruikt als neutrale en overkoepelende term
voor deze zeer diverse bevolkingsgroep.

Beeldvorming ouderen
Het ‘ageïsme’ staat voor een stereotype beeldvorming waarin ouderen worden belicht als een
probleem of een last. Het betreft een discours dat discriminerende effecten met zich
meebrengt.
Enkele mythes:


Ouderen kiezen ervoor om zich af te sluiten.



Intellectueel verval is een normaal kenmerk van ouder worden.



Ouder worden is per definitie een negatieve ervaring van omgaan met slechte
gezondheid, verlies en eenzaamheid.



Daartegenover bestaat het discours van de altijd fitte en gelukkige zestigplusser.
Denk maar aan coverfoto’s van magazines voor ouderen of aan reclame voor
cholesterolverlagende producten. Ook deze beeldvorming betreft een eenzijdige kijk
op het ouder worden en hoeft niet voor elke oudere te kloppen of als ideaal te
gelden.

Zilverwijzer wil de beeldvorming rond ‘ouderen’ verruimen. Hoe kijken ouderen zelf naar het
ouder worden? Wat is volgens hen een meer realistisch beeld op ouder worden en hoe
ervaren ze dit zelf?
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Ontwikkelingstaken ouderen
Volgens de ontwikkelingspsychologie sta je bij de start van iedere levensfase voor een aantal
ontwikkelingstaken. Als je deze taken hebt vervuld, ben je klaar om de volgende fase
succesvol in te gaan (van kindertijd naar adolescentie, van adolescentie naar
jongvolwassenheid, van jongvolwassenheid naar volwassenheid, van volwassenheid naar
ouderdom).
Ook in de loop van de allerlaatste levensfase, de ouderdom, dien je een aantal
ontwikkelingstaken te vervullen om je mentaal en lichamelijk goed in je vel te voelen:

Omgaan met fysieke veranderingen: bij iedereen verandert het lichaam omwille van het
verouderingsproces. Het is belangrijk dat ouderen verder kijken dan dit en dat de
lichamelijke achteruitgang hen niet helemaal in beslag neemt.

Omgaan met eigen eindigheid: ouderen dienen vrede te vinden met hun aanstaande
dood. Dit kan door in te zien dat ze blijven voortbestaan via de door hun geleverde bijdrage
aan de maatschappij (kinderen, werk of sociale activiteiten). Zo niet kunnen gevoelens van
zinloosheid de kop op steken.

Integratie van het eigen leven: als oudere kijk je terug op je leven en evalueer je dit. Als
je vrede hebt met je leven, dan geeft dat een voldaan gevoel en heb je ‘integriteit’ bereikt.

Omgaan met verlies en rouw: hoe ouder je wordt, hoe meer je te maken krijgt met
sterfgevallen in je omgeving. Ouderen verliezen bijvoorbeeld hun levenspartner, broers en
zussen of vrienden. Het is een hele uitdaging om deze ingrijpende gebeurtenissen te
verwerken en je aan te passen aan het verlies.

Autonomie: het is belangrijk dat de oudere een gevoel van zelfstandigheid en controle blijft
behouden.

Sociale

verbondenheid:

leeftijdsgenoten als vrienden verschaffen steun en
kameraadschap. Ze kunnen de gevoelens en problemen van de oudere waarschijnlijk goed
begrijpen. Daarnaast is sociaal contact met broers, zussen en kinderen in de meeste gevallen
erg heilzaam voor het welzijn van de oudere.
Tijdens de verschillende Zilverwijzersessies komen deze ontwikkelingstaken allemaal aan
bod. Het doel van de sessies is het bespreekbaar maken van de uitdagingen waar men als
oudere voor staat en het aanreiken van handvaten om zich zowel lichamelijk als mentaal
goed te voelen.

Reminiscentie
Reminiscentie staat voor het actief voor de geest halen van en vertellen over herinneringen.
Daarbij wordt vaak gebruik gemaakt van voorwerpen en beelden. Via reminiscentie wordt
aandacht gegeven aan periodes dat men succesvol was of momenten dat moeilijke
gebeurtenissen of problemen werden overwonnen. Hierdoor kunnen ouderen zich bewust

11

worden van hun copingvaardigheden en van de mogelijkheid tot controle over de eigen
situatie.
Doorheen de sessies kan deze positieve benadering door de begeleider best geïntegreerd
worden zodat de deelnemers leren om hun eigen krachten bij moeilijke periodes in hun leven
te ontdekken en te erkennen.

DOEL
Wat we willen bereiken tijdens deze sessie:


De deelnemers leren elkaar en de begeleider kennen.



De deelnemers zijn zich bewust van verschillende soorten beeldvorming rond
ouderen.



De deelnemers erkennen de veranderingen en uitdagingen die horen bij het ouder
worden.



De deelnemers begrijpen wat ‘veerkracht’ betekent.



De deelnemers zijn vertrouwd met de tien tips van ‘fit in je hoofd, goed in je vel’ en
linken ze met een stukje uit hun eigen levensverhaal.



De deelnemers weten welke themasessies er naast deze basissessie bestaan, en
kiezen gezamenlijk welke en hoeveel toekomstige themasessies er volgen.

MATERIAAL
Papier en pen voor de begeleider
Flipover + alcoholstift voor de begeleider
Rode en groene kaartjes voor elke deelnemer
Boekje -En hoe blijf jij fit in je hoofd- voor elke deelnemer
Balpen voor elke deelnemer
WAAW-code voor iedere deelnemer (bijlage 1)
Fotoplaat sessie 1 (zie bijlage 2)
Collagefoto beeldvorming afhankelijke ouderen (zie bijlage 3)
Collagefoto beeldvorming vitale ouderen (zie bijlage 4)
Fotoplaat veerkracht (bijlage 5)
Lijst -Tips om mijn veerkracht te versterken- voor elke deelnemer (bijlage 6)
Foto’s verhalentafel (bijlage 7)
Blad ‘Inhoud themasessies’ voor elke deelnemer (bijlage 8)
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AAN DE SLAG
STAP 1. Kennismaking (ca. 10 minuten)
Materiaal:
Papier en pen voor de begeleider
“Welkom allemaal! Ik ben heel blij dat jullie hier allen aanwezig zijn op deze eerste

bijeenkomst rond het je goed in hoofd en vel voelen als oudere. Sommigen van jullie kennen
elkaar misschien al, anderen nog niet. We zullen daarom met een voorstellingsronde
beginnen. Jullie mogen elkaar het volgende meedelen:
je naam
je leeftijd
hoe je op het idee bent gekomen om je in te schrijven voor deze bijeenkomst
wat je verwacht van deze bijeenkomsten”

TIP:

Als je als begeleider de deelnemers nog niet kent, dan kan je tijdens dit
kennismakingsrondje de namen van de deelnemers op een blad papier schrijven. Je doet
dit best in een cirkelvorm, in dezelfde volgorde als de deelnemers in de kring zitten.

“Ik zal als begeleider van start gaan. Daarna is de persoon rechts van mij aan de beurt, en
vervolgens overlopen we iedereen totdat we terug bij mij aankomen.
Nu vertel je je naam, en overloop je de overige puntjes van het kennismakingslijstje. Je
vraagt aan de deelnemer die rechts van je zit of hij je voorbeeld wil volgen. Daarna overloop
je de hele kring.”

TIP:

Als je deze volgorde om de deelnemers aan bod te laten komen aanhoudt, dan
creëert dit een veiligheid in de groep. Iedereen weet immers wanneer hij aan de beurt
zal komen, en dit kan onzekere deelnemers meer op hun gemak stellen. Dit is vooral
belangrijk bij start van het groepsproces.

“Dankjewel om jezelf voor te stellen!”

Stap 2. Inleiding en regels voor groepsgesprek (ca. 5 minuten)
Materiaal:
WAAW-code voor iedere deelnemer (bijlage 1)

“Deze bijeenkomsten gaan in op hoe je je goed in hoofd en vel kan voelen. De nadruk zal
eerder liggen op wat er al goed gaat in jullie leven, dan op wat er minder goed gaat. We
gaan samen kijken naar hoe jullie de uitdagingen van het ouder worden zelf al aanpakken.
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Tijdens deze sessies zal ik niet de enige zijn die aan het woord is. Het is de bedoeling dat we
van elkaar horen hoe we omgaan met bijvoorbeeld sociale contacten, met dipjes, met
nieuwe uitdagingen aangaan, met ontspanning, enzoverder. We gaan ervan uit dat we van
elkaar ideeën kunnen oppikken en van elkaar kunnen leren. Iedereen kiest natuurlijk zelf
wanneer en wat hij wil delen met de groep.
Vandaar het belang om een aantal groepsregels te respecteren. Deze groepsregels staan op
de WAAW-code, die jullie nu van mij krijgen.”
Je geeft een WAAW-code aan iedere deelnemer, en overloopt de verschillende puntjes.

“We houden ons aan deze WAAW-code opdat iedereen zich op zijn gemak en veilig kan
voelen in deze groep.
Iedereen akkoord?
Mag ik jullie ook nog vragen om de GSM op stil te zetten?
Dankjewel!”

Stap 3. Beeldvorming ouderen
Dit onderdeel bestaat uit twee delen: ‘beeldvorming ouderen visueel’ en ‘beeldvorming
ouderen stellingenspel’. Je kiest zelf als begeleider of je enkel 3a behandelt, of dat je zowel
3a als 3b behandelt.
Stap 3a. Beeldvorming ‘ouderen’ – visueel (ca. 10 minuten)
Materiaal:
Flipover + alcoholstift
Themaplaat sessie 1 (zie bijlage 2)
Collagefoto beeldvorming afhankelijke ouderen (zie bijlage 3)
Collagefoto beeldvorming vitale ouderen (zie bijlage 4)
Je haalt de uitvergrote fotoplaat ‘Oud is niet out!’ (zie bijlage 2) boven, en je zet deze op een
duidelijk zichtbare plaats.
“Deze eerste sessie heeft als thema ‘Oud is niet out!’, en op de themafoto zien we een bril.
Deze bril sluit nauw aan met het onderwerp van deze sessie. Een bril kan namelijk symbool
staan voor een andere kijk of een hernieuwde blik. Denk maar aan de spreekwoorden ‘Het
leven door een roze bril zien’ of ‘Iets met andere ogen bekijken’.”
Je kan op de flipover schrijven ‘andere bril = andere blik’ of ‘andere bril = ander beeld’.
“Ook het ouder worden is iets dat we met verschillende spreekwoordelijke brillen kunnen
bekijken. Zowel wijzelf als anderen kunnen via een verschillende bril een verschillend beeld
van ouderen hebben.
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Welk beeld van ouderen komt er bijvoorbeeld naar voren via de spreekwoordelijke bril van
de fotograaf van volgende foto’s?”
Je toont nu de collagefoto van bijlage 3.
“Welk beeld van ouderen roepen deze foto’s bij jullie op? Welke eigenschappen zouden jullie
‘ouderen’ geven bij het zien van deze foto’s?
Weet dat er geen goede of foute antwoorden zijn. Zeg maar wat er spontaan in jullie
opkomt.”
Als niemand antwoordt, dan kan je zelf iemand aanduiden. Of je kan het goede voorbeeld
geven en bijvoorbeeld zelf op de flipover schrijven ‘eenzaam’ terwijl je zegt ‘ik vind dat de
vrouw er op deze foto eenzaam uitziet. Zijn er nog foto’s van eenzame mensen? Hoe zien ze
er nog uit? Hoe zouden ze zich voelen? Hoe gedragen ze zich?...’
Je schrijft de antwoorden van de deelnemers beknopt op de flipover, zodat er een overzicht
ontstaat van deze specifieke beeldvorming.
Mogelijke antwoorden zijn: eenzaam, niet-actief, droevig, hulpbehoevend, afhankelijk, ziek,
chagrijnig, verbitterd, on-avontuurlijk, rustig, geen nieuwe uitdagingen,…
“Zoals jullie nu zien op de flipover, geven deze antwoorden slechts een beperkt beeld weer
van de leeftijdsgroep van ouderen. Ook al zijn er zestigplussers die hulpbehoevend, ziek of
eenzaam zijn, er zijn er ook velen die volop in het leven staan.
Laten we daarom eens naar ‘ouderen’ kijken via een andere bril.
Welk beeld van ouderen roepen deze foto’s bij jullie op? Welke eigenschappen zouden jullie
‘ouderen’ geven bij het zien van deze foto’s?”
Je laat nu de fotocollage zien van bijlage 4.
Je schrijft de antwoorden van de deelnemers op een nieuw blad van de flipover.
Mogelijke antwoorden zijn: vitaal, in gezelschap, genieten, actief, sportief, familie, creatief,
…
“Zoals we zien op de flipover, geven deze laatste foto’s een beeld weer van vitale en
energieke zestigplussers. Ook dit is slechts een beperkt beeld dat niet voor iedere
zestigplusser hoeft te kloppen. In reclamespots voor cholesterolverlagende producten of op
covers van magazines voor ouderen kom je wel eens het beeld tegen van de altijd fitte en
gelukkige oudere. Dit is slechts een ideaalbeeld waar niemand altijd aan kan of hoeft te
voldoen. Zo is het geen ‘must’ om iedere dag nog push-ups te kunnen doen. Het hangt er
maar van af hoe jij zelf in je vel zit en wat jij aankan. Er zijn fitte zestigers die nog gerust
een stevige wandeling in de bergen aankunnen. Maar er zijn ook ouderen die in een
rolwagen zitten en die voor bepaalde zaken in hun leven afhankelijk zijn van anderen. En
ook dit is oké.
Dit alles om duidelijk te maken dat de groep ‘ouderen’ een zeer diverse groep is. En in deze
groep ga jij je als persoon ook niet elke dag hetzelfde voelen. Op sommige momenten voel
je je goed en kan je heel wat aan, en op andere momenten lijkt het of alles tegenzit. Vaak
hangt het er ook van af hoe je het BEKIJKT.”
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Stap 3b. Beeldvorming ‘ouderen’ – stellingenspel (ca. 10 minuten)
Materiaal:
Rode en groene kaartjes voor elke deelnemer
“We hebben al gekeken naar foto’s die een bepaald beeld van ouderen weergeven. Een
bepaalde beeldvorming van ouderen kan je ook terugvinden in bepaalde spreuken of
zegswijzen van mensen. En ik had graag gehoord wat jullie mening is over deze spreuken.
Zijn ze herkenbaar voor jou? Ga je ermee akkoord? Of ga je er niet mee akkoord? En
waarom dan wel of niet?
Ik lees nu een aantal stellingen voor. Na iedere stelling mogen jullie een groen of een rood
kaartje omhoog houden. Wie akkoord gaat met de stelling, houdt het groene kaartje
omhoog. Wie niet akkoord gaat met de stelling, houdt het rode kaartje omhoog. Na iedere
stelling krijgen jullie de kans om uit te leggen waarom jullie wel of niet akkoord gaan.

Je deelt een rood en een groen kaartje uit aan elke deelnemer.”

TIP: Het is belangrijk om als begeleider na het voorlezen van een stelling goed door te
vragen. Je vraagt bijvoorbeeld aan een deelnemer met een groen kaartje: ‘Ik zie dat jij
akkoord gaat met de stelling. Waarom ga je ermee akkoord? Heb je dit zelf al ervaren?
Wil je daar misschien wat meer over vertellen?...’



Stelling 1: Hoe ouder je bent, hoe minder zin je hebt in sociale contacten.

“Wie met deze stelling akkoord gaat mag het groene kaartje omhoog houden. Wie
niet met deze stelling akkoord gaat, mag het rode kaartje omhoog houden.”
Nu duid je iemand aan die akkoord gaat, en vraagt hem/haar waarom hij/zij akkoord
gaat. Je doet daarna hetzelfde met iemand die het rode kaartje omhoog houdt

“Het staat de anderen vrij te reageren op de uitspraken die we horen…
Als iedereen heeft gezegd wat hij/zij wou zeggen, dan gaan we verder naar de
volgende stelling.”


Stelling 2: Hoe ouder je bent, hoe meer je kan genieten van het leven.
Je stelt nu dezelfde vragen als na het voorlezen van stelling 1.



Stelling 3: Ouderdom komt met gebreken.
Idem.
Stelling 4: Hoe ouder je bent, hoe wijzer je bent.
Idem.



“Net zoals bij de beelden, kunnen we in deze spreekwoorden specifieke uitdagingen van
zestigplussers terugvinden:
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Het is een feit dat ons lichaam stilaan veroudert, dat sociale contacten veranderen of dat we
kans hebben om een dipje te hebben.
Maar we kunnen deze uitdagingen aangaan door op onze gezondheid te letten, door te
blijven steunen op vrienden en buren, door over onze problemen te praten met anderen, …”

Stap 4. Uitdagingen ouder worden (ca. 15 minuten)
Materiaal:
Flipover + alcoholstift

“Ondanks de grote diversiteit in de groep van mensen boven de zestig jaar staan wij allen
voor eenzelfde pakket van specifieke uitdagingen. Deze uitdagingen zijn uniek voor ons als
leeftijdsgroep, daar hebben de jongeren nog niet voldoende levenswijsheid en ervaring voor.
Deze uitdagingen voelen we op verschillende gebieden in ons leven: in ons lichaam, in hoe
dat we ons mentaal (gevoelens en gedachten) voelen, en in het contact met onze
omgeving.”
Nu had ik graag van jullie gehoord wat jullie als specifieke uitdagingen van het ouder worden
ervaren. Op welke gebieden voelen jullie de meeste veranderingen in vergelijking met toen
jullie jonger waren?


Welke veranderingen merken jullie op lichamelijk gebied?
Je geeft de deelnemers tijd om hierop in de groep te antwoorden. Je let erop dat de
WAAW-code gerespecteerd wordt. Je schrijft de antwoorden van de deelnemers in
kernwoorden op een nieuw blad van de flipover. Dit blad heeft als titel ‘lichaam’. Je
maakt een linker- en een rechterkolom. De linker kolom heeft als titel
‘veranderingen’, en de antwoorden van de deelnemers schrijf je in deze kolom.
“Op fysiek vlak zijn er dus heel wat veranderingen merkbaar. Onze huid wordt minder
strak en we krijgen rimpels. Ons haar wordt grijs en dunner. Ons gehoor en zicht
gaan achteruit, waardoor de kans vergroot dat we er last van hebben en een bril of
een hoorapparaat moeten dragen. We hebben meer kans om ziek te worden dan
voorheen. En hoe ouder we worden, hoe moeilijker we kunnen opstaan of wandelen.

Deze veranderingen op zich kunnen we niet tegenhouden. Maar we kunnen wel de
UITDAGING aangaan om nog zo lang mogelijk van een gezond lichaam te genieten.
Op welke manier kunnen we ons lichaam nog zo lang mogelijk gezond of fit houden?”
Deze vraag wordt op dezelfde methode beantwoord als de vorige vraag. Nu schrijf je
de antwoorden in de rechter kolom. Deze heeft als titel ‘uitdagingen’.
Bijvoorbeeld: dagelijks 1 warme maaltijd bereiden of nemen, minstens 3 maal per
week twintig minuten stevig wandelen, dagelijks oefenen op de hometrainer, zich ’s
winters voldoende warm kleden, voldoende water drinken,…
“We kunnen de uitdaging aangaan door gezond te eten, voldoende te bewegen en
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door op onze slaap te letten. Op die manier hebben we de grootste kans om nog zo
lang mogelijk lichamelijk goed te functioneren.”


Welke veranderingen merken jullie in het contact met jullie omgeving? Dat kan
variëren van sociale contacten met familieleden, vrienden, kennissen, buren tot
contact met onbekenden.
Je geeft de deelnemers tijd om hierop in de groep te antwoorden. Je let erop dat de
WAAW-code gerespecteerd wordt. Je schrijft de antwoorden van de deelnemers in
kernwoorden op een nieuw blad van de flip chart. Dit blad heeft als titel ‘sociaal’. Je
maakt een linker- en een rechterkolom. De linkerkolom heeft als titel ‘veranderingen’,
en de antwoorden van de deelnemers schrijf je in deze kolom.

“Op sociaal vlak verandert er heel wat vanaf het moment dat jij of je partner met
pensioen gaat. Voor sommigen betekent dit een opluchting en een bevrijding van de
dagelijkse sleur. Maar voor anderen betekent dit een verlies aan voor hen belangrijke
sociale contacten. Ook andere contacten kunnen verwateren wegens het minder
deelnemen aan sociale activiteiten. De groep van vrienden kan kleiner worden of je
mist een geliefde die is heengegaan.
Welke UITDAGING zouden we tegenover deze veranderingen kunnen plaatsen? Op
welke manier zouden we hier positief mee kunnen omgaan? Wat kunnen we doen om
ons sociale leven op peil te houden?”
Deze vraag wordt op dezelfde methode beantwoord als de vorige vraag. Nu schrijf je
de antwoorden in de rechterkolom. Deze heeft als titel ‘uitdagingen’.

“We kunnen de uitdaging aangaan door regelmatig mensen te blijven ontmoeten.
Jullie zijn al goed bezig, want jullie zijn de uitdaging succesvol aangegaan door naar
deze bijeenkomst te komen. Om niet geïsoleerd of eenzaam te worden kunnen we
vrijwilligerswerk doen, we kunnen genieten van de aanwezigheid van familie en/of
vrienden, we kunnen een babbeltje slaan met een onbekende bij de bakker,
enzoverder. “


Als derde en laatste uitdaging bespreken we de uitdaging op mentaal vlak. Op welke
manier DENKEN of VOELEN jullie je anders ten opzichte van vroeger? Welke
veranderingen merken jullie op dit vlak?
Je geeft de deelnemers tijd om hierop in de groep te antwoorden. Je let erop dat de
WAAW-code gerespecteerd wordt. Je schrijft de antwoorden van de deelnemers in
kernwoorden op een nieuw blad van de flip chart. Dit blad heeft als titel ‘voelen en
denken’. Je maakt een linker- en een rechterkolom. De linkerkolom heeft als titel
‘veranderingen’, en de antwoorden van de deelnemers schrijf je in deze kolom.

“Op het vlak van denken gaat ons geheugen meestal wat achteruit. We vergeten
soms dingen die we vroeger zouden hebben onthouden. En op het vlak van voelen
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komen we meer dan voordien in aanraking met gevoelens van rouw of verlies. Hoe
ouder we worden, hoe meer kans we hebben om mensen uit onze omgeving te
verliezen.
Op welke manier kunnen we met deze UITDAGING omgaan? Hoe gaan jullie om met
gevoelens van verlies of met een minder goed geheugen? “
Deze vraag wordt op dezelfde methode beantwoord als de vorige vraag. Nu schrijf je
de antwoorden in de rechter kolom. Deze heeft als titel ‘uitdagingen’.

“Om ons geheugen op peil te houden, kunnen we via oefeningen ons geheugen
trainen. Ook kunnen we handige geheugentrucjes toepassen.
Om met verdriet of rouw om te gaan, kunnen we steunen op mensen om ons heen.
We kunnen naast de gevoelens van verdriet ook warme herinneringen aan het
verleden ophalen. Of we kunnen gebruik maken van onze opgedane levenservaring
en –wijsheid om ons hoofd in deze moeilijke periode boven water te houden.
Deze uitdagingen zijn zeker niet gemakkelijk. “
“Nu we de uitdagingen van het ouder worden hebben behandeld, kunnen we eens kijken
wat de titel van deze sessie ons juist wil zeggen.”
Je verwijst terug naar de themaplaat van deze sessie (bijlage 2).

“Wat is volgens jullie de betekenis van de slogan ‘OUD IS NIET OUT!’? Tip: denk aan de
symboliek van de bril…”
Je geeft de deelnemers tijd om op deze vraag te antwoorden.

“Net zoals we foto’s van de leeftijdsgroep van de zestigplussers met verschillende brillen
kunnen bekijken (bijvoorbeeld ziek versus sportief), kunnen we het woord ‘oud’ met
verschillende brillen bekijken.
De uitdagingen op lichamelijk, sociaal en mentaal vlak kunnen we positief of negatief
bekijken. Wanneer we een negatieve bril opzetten, dan kunnen we het woord OUT zien.
‘Out’ staat voor ‘niet meer meekunnen’, ‘uit de mode zijn’ of ‘niet-actief zijn’. Maar dit hoeft
ouder zijn helemaal niet te betekenen. Want als we een andere bril opzetten, dan kunnen we
terug het woord OUD zien. Dan kunnen we de uitdagingen zien waar het ouder worden ons
toe brengt, en dan kunnen we het als een persoonlijk doel zien om deze lichamelijke,
mentale en sociale uitdagingen aan te gaan. En dit kan heel wat energie en plezier met zich
meebrengen!”

KOFFIEPAUZE
(ca. 10 minuten)
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Stap 5. Veerkracht versterken (ca. 10 minuten)
Materiaal:
Boekje “En hoe blijf jij fit in je hoofd” voor elke deelnemer
Fotoplaat veerkracht (Bijlage 5)
Lijst “Tips om mijn veerkracht te versterken” (Bijlage 6)+ balpen voor elke deelnemer

“Voor de pauze hebben we een aantal lichamelijke, sociale en mentale uitdagingen van het
ouder worden besproken. Deze sessies hebben nu net als doel je beter met deze uitdagingen
te laten omgaan. En dat willen we doen we door je VEERKRACHT te versterken.”
Je toont nu de fotoplaat ‘veerkracht’ (Zie bijlage 5).
“Met ‘veerkracht’ bedoelen we je vermogen om met een moeilijke situatie om te gaan. Je
kan je innerlijke sterkte met een veer vergelijken. Stel dat je een moeilijke periode
doormaakt. Dan kan het lijken of je veer uitgetrokken wordt. De veer verandert hierdoor van
vorm, want hij wordt langer en dunner. Je voelt je dan minder goed in je vel of je piekert
over deze zaken. Deze moeilijke momenten maken deel uit van ieders leven.
Maar als je een sterke veerkracht bezit, dan kan je langzaamaan je oude vorm terug
aannemen, en voel je je geleidelijk aan weer beter. Iemand met een sterke veerkracht slaagt
er dus in om zijn oude vorm terug aan te nemen na het doormaken van een moeilijke
periode. Het gaat erom dat je makkelijk kan ‘terugveren’. Een sterke veerkracht ontwikkel je
door te steunen op de sterke kanten van jezelf en van anderen.
Er zijn manieren waarop jij je veerkracht kan versterken. Iedereen van jullie heeft zelf al
geleerd dat bepaalde manieren enorm hulpvol zijn, en iedereen past dus al heel wat van
deze technieken toe.
We gaan nu tien van deze manieren om je veerkracht te versterken overlopen.”
Je geeft nu aan iedere deelnemer het blad ‘lijst tips om mijn veerkracht te versterken’
(zie bijlage 6) + een balpen.
“Vooraleer we deze tips overlopen, mogen jullie even aan een persoonlijk moeilijk moment
terugdenken. Dit mag een moment zijn van lang geleden of een moment uit het recente
verleden. Weet dat jullie deze situatie niet met de groep hoeven te delen.”
Je geeft de deelnemers even de tijd om aan een moeilijk moment terug te denken.
“Nu ga ik de tien tips overlopen, en jullie mogen telkens een kruisje zetten in de kolom ‘doe
ik voldoende’ of ‘doe ik onvoldoende’. Denk terug aan de door jullie uitgekozen situatie, en
bedenk je of je de tip voor een sterke veerkracht op zo’n moment toepast of niet.
Het is best dat je hierover zo eerlijk mogelijk bent tegenover jezelf, want deze oefening kan
je op het einde van de sessie helpen beslissen welke volgende sessies je nog graag had
bijgewoond. We gaan in deze oefening in vogelvlucht over de tips heen, maar tijdens de
volgende sessies gaan we dieper op een aantal van deze tips in.”
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Tip 1: vind jezelf ok.

“Als je jezelf ok vindt, dan besef je dat je uniek bent en dat niemand perfect is. Je beseft dat
het onmogelijk is om door iedereen gewaardeerd te worden. Je erkent voor jezelf dat je de
moeite waard bent en dat je er echt mag zijn zoals je nu bent. Met andere woorden, je vindt
jezelf ok!”
Geef de deelnemers nu even de tijd om ‘doe ik voldoende’ of ‘doe ik onvoldoende’ aan te
vinken.


Tip 2: praat erover.

“Door met iemand over je problemen te praten, kan je beter zien wat er aan de hand is en
wat je er eventueel aan kan doen. Je gesprekspartner kan je hierbij helpen. Dat je erover
durft te praten, ziet de ander eerder als een teken van sterkte dan van zwakte.”
Geef de deelnemers nu even de tijd om ‘doe ik voldoende’ of ‘doe ik onvoldoende’ aan te
vinken.


Tip 3: beweeg.

“Door te bewegen, ga je minder piekeren en verhoog je je energiepeil. Bovendien krijg je er
een ontspannen gevoel van, en verbetert het je nachtrust. Je kan eender welke
lichaamsactiviteit kiezen die je leuk vindt: fietsen, wandelen, joggen, zwemmen, de trap
nemen in plaats van de lift, …”
Geef de deelnemers nu even de tijd om ‘doe ik voldoende’ of ‘doe ik onvoldoende’ aan te
vinken.


Tip 4: probeer iets nieuws uit.

“Iets nieuws proberen staat voor een nieuwe uitdaging aangaan. Je hoeft geen kunstenaar
te zijn om iets nieuws te doen of te creëren. Iedereen kan iets maken of iets onder de knie
krijgen: je woning opnieuw inrichten, bloemschikken, een taart bakken, een leuke e-mail
versturen, iemand aan het lachen maken, …”
Geef de deelnemers nu even de tijd om ‘doe ik voldoende’ of ‘doe ik onvoldoende’ aan te
vinken.
 Tip 5: reken op vrienden.
“Je door je vrienden aanvaard en begrepen voelen geeft je een enorme kracht. Mensen
genoeg: vroegere collega’s, teamgenoten, kennissen, buren, kameraden, vrienden,
familieleden. Met iedereen deel je wel iets. Sociale contacten houden je in leven. Het kan
echt deugd doen om samen te praten, samen aan iets te werken of samen iets leuks te
doen.”
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Geef de deelnemers nu even de tijd om ‘doe ik voldoende’ of ‘doe ik onvoldoende’ aan te
vinken.


Tip 6: durf nee zeggen.

“Op lange termijn loont het om ‘nee’ te zeggen tegen iemand die iets vraagt waar je geen
zin in hebt of tegen een glas teveel, ook al is het niet gemakkelijk om ‘nee’ te zeggen. Pas
als je nee durft zeggen, ervaar je jezelf als iemand met eigen gevoelens en een eigen wil, en
krijg je ook werkelijk respect van anderen.”
Geef de deelnemers nu even de tijd om ‘doe ik voldoende’ of ‘doe ik onvoldoende’ aan te
vinken.


Tip 7: ga ervoor.

“Dit betekent dat je met je volle aandacht in een bepaalde activiteit opgaat. Als je opgaat in
een activiteit, vergeet je je zorgen en krijg je het gevoel dat je leeft. Deze activiteit kan van
alles zijn: een film bekijken, vrienden opzoeken, met de kleinkinderen spelen, poetsen, een
nieuw recept proberen, aan vrijwilligerswerk doen, enzoverder. Dit wil zeggen dat je genoeg
activiteiten inbouwt waar je iets van jezelf in kan leggen of waar je echt van geniet.”
Geef de deelnemers nu even de tijd om ‘doe ik voldoende’ of ‘doe ik onvoldoende’ aan te
vinken.


Tip 8: durf hulp te vragen.

“Hulp vragen is geen teken van hulpeloosheid, maar vormt het bewijs dat je jezelf kunt
redden. Hulp vragen is dus helemaal oké. Het doet deugd om te ervaren dat iemand anders
met je meedenkt en je helpt zoeken naar een oplossing die je alleen niet vindt.”
Geef de deelnemers nu even de tijd om ‘doe ik voldoende’ of ‘doe ik onvoldoende’ aan te
vinken.



Tip 9: gun jezelf rust.

“Dit wilt zeggen dat je regelmatig een moment vrij maakt voor jezelf. Je plant activiteiten in
die je helpen om tot rust te komen: lezen, naar muziek luisteren, dieren verzorgen, een bad
nemen, bidden, in de natuur zijn, …”
Geef de deelnemers nu even de tijd om ‘doe ik voldoende’ of ‘doe ik onvoldoende’ aan te
vinken.
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Tip 10: hou je hoofd boven water.

“Iedereen heeft wel eens een periode waarin alles tegenzit. Op die moeilijke momenten kun
je soms niet veel meer doen dan het hoofd boven water proberen te houden: gewoon van
dag tot dag leven en niet te hard zijn voor jezelf. Soms kan je niet anders dan aanvaarden
dat je een moeilijke periode doormaakt. En misschien ondervond je het vroeger al: ooit
komen er betere tijden.”
Geef de deelnemers nu even de tijd om ‘doe ik voldoende’ of ‘doe ik onvoldoende’ aan te
vinken.
Je geeft nu aan iedere deelnemer een boekje ‘En hoe blijf jij fit in je hoofd?’.

“Ik geef jullie nu een klein boekje mee waarin al deze tips nog eens kort besproken worden.
Jullie vinden er ook de link naar de website www.fitinjehoofd.be. Diegenen onder jullie
die vertrouwd zijn met een computer, kunnen daar altijd eens een kijkje gaan nemen. De
tien tips worden daar meer uitgebreid besproken.
De doelstelling van deze en volgende sessies is trouwens om het gebruik van deze tien tips
te versterken. Per sessie kunnen we meer uitgebreid op een aantal tips ingaan.”
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Stap 7. Probleemoplossend vermogen – reminiscentie (ca. 30 minuten)
Materiaal:
Oude foto’s en/of voorwerpen uitgestald op een tafel (dit doe je best voordat de sessie
begint) (bijlage 7).
“De overgang van iemand van middelbare leeftijd naar zestigplusser is niet de enige stap die
jullie in het leven gezet hebben of nog aan het zetten zijn. Doorheen het leven zijn er
verschillende momenten waarop we meer dan anders een verandering meemaken. Denk
maar aan de overgangsperiode van kind naar adolescent, of van adolescent naar
jongvolwassene of volwassene.
In ieders leven zijn er ook persoonlijke ‘schakelmomenten’, zoals het aangenomen zijn voor
een eerste job, het krijgen van het eerste kind, het overlijden van een familielid, verhuizen
naar een andere stad, …
Zoals jullie zien heb ik hier op een tafel verschillende oude foto’s uitgestald. Ook hebben
sommigen van jullie foto’s of voorwerpen van vroeger mee. Deze foto’s nemen je mee naar
het verleden. Jullie mogen zo meteen naar de tafel gaan en je laten inspireren door de foto’s
om je een persoonlijk ‘overgangs- of schakelmoment’ voor de geest te halen. Diegenen die
zelf een foto bijhebben, mogen kiezen of ze een foto van de tafel nemen of een eigen foto.”



TIP:

Als je als begeleider zelf in het bezit bent van oude voorwerpen, dan mag je de
fototafel daar ook mee uitbreiden bvb. oude postkaarten, speelpop, telefoon,
krantenartikelen, koloniale voorwerpen,…

“Daarna gaan we terug in de kring zitten, en mag ieder die wil een persoonlijk
overgangsmoment met de groep delen. Je mag hiervoor een foto (of voorwerp) erbij nemen.
Het mag een door jou positief of negatief ervaren overgangsmoment zijn.
Wel belangrijk is dat je er ook bij vertelt hoe je met deze overgang bent omgegaan. Wat
heeft jou toen geholpen om met de veranderingen om te gaan? Heb je die periode in je
eentje doorstaan of kon je steunen op anderen? Heb je iets van deze moeilijke of spannende
of juist heel aangename periode geleerd? Zo ja, wat dan?”
“Nu hebben jullie even de tijd om naar de foto’s (en voorwerpen) te gaan, en zo je wil mag
je een foto (of voorwerp) eruit kiezen die voor jou een overgangsperiode symboliseert, en je
mag hem daarna meenemen naar je plaats.”
Je geeft de deelnemers even tijd om naar de foto’s (en voorwerpen) te kijken, en er
eventueel eentje uit te kiezen.
Daarna vraag je ze om terug naar hun plaats te gaan.
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“Nu iedereen terug zit, kunnen we van start gaan met de verhalen! Wie wil met ons delen
welke overgangsperiode hij/zij zich herinnert, en op welke manier hij/zij toen met die
periode is omgegaan? En waarom heb je juist deze foto gekozen? Misschien paste je wel al
een aantal van de tien tips om je veerkracht te versterken toe? Neem gerust het blad met de
tien tips erbij. Op het einde van je verhaal kunnen we samen kijken naar welke tips je
toepaste.”



TIP: Je geeft aan ieder die wil de kans om iets te vertellen. Uiteraard is niemand
verplicht om iets met de groep te delen. Afhankelijk van de nog resterende tijd let
je op de tijdsbesteding per persoon. Let er ook op dat je telkens ingaat op de
vraag WAT hen in het verleden heeft GEHOLPEN om met zo’n periode om te
gaan.

Aan het einde van ieder verhaal vraag je of de deelnemers het blad met de tien tips
erbij halen, en vraag je aan de deelnemers welke tips zij hebben herkend in het
verhaal van de deelnemer.


“Bedankt voor jullie persoonlijke inbreng!”
“Zoals uit de verschillende verhalen blijkt, legt ieder door zijn eigen persoonlijkheid en
levenservaring andere accenten in het omgaan met schakelmomenten of
overgangsmomenten. Ieder gaat er op zijn manier mee om. Zo zal ieder van jullie ook
anders omgaan met het ouder zijn of worden. Deze verscheidenheid maakt het net boeiend
om van elkaar iets op te steken. Het respect voor ieders eigen omgang met het leven en de
ruimte om iets bij te leren van elkaar vormt de basis van deze groepssessies.”

Stap 8. Keuze toekomstige sessies (ca. 10 minuten)
“We komen toe aan het einde van deze eerste sessie. Voordat we aan de afsluiting
beginnen, had ik graag van jullie vernomen hoeveel sessies jullie graag nog hadden
bijgewoond en om de hoeveel tijd jullie hiervoor willen samenkomen.
Het is belangrijk dat deze groep behouden blijft en dat jullie proberen om er iedere sessie
weer bij te zijn. In deze sessies staat de inbreng van de deelnemers centraal. Vandaar het
belang om ieder van jullie er elke keer weer bij te hebben.
Deze sessie was een inleidende sessie. De volgende vijf sessies zullen telkens meer specifiek
op een bepaald onderwerp ingaan. Ik zal nu kort de inhoud van de vijf themasessies
overlopen, waarna jullie een keuze kunnen maken.”
Je deelt ondertussen de bladen ‘inhoud themasessies’ uit.
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1. Geven & nemen: deze sessie gaat in op een gezond evenwicht tussen je ergens voor
inzetten en het bewaken van je grenzen. Tip 1, tip 4, tip 6, tip 7, tip 9
2. In beweging: deze sessie gaat in op een actieve levensstijl met voldoende beweging.

Tip 3, tip 4, tip 7, tip 9
3. De boog kan niet altijd gespannen staan: deze sessie gaat in op hoe je om kan gaan
met moeilijke momenten. Tip 2, tip 4, tip 5, tip 8, tip 9, tip 10
4. Samen sterker: deze sessie gaan in op sociale verbondenheid, steun en vriendschap.

Tip 2, tip 5, tip 8, tip 10
5. Nooit te oud om te leren: deze sessie gaat in op het aangaan van nieuwe uitdagingen
en op geheugentraining. Tip 3, tip 7

“Je kan nu ook even terugdenken aan de tips die je volgens jezelf ‘onvoldoende’ toepaste in
je zelfgekozen schakelmoment uit het verleden. Of je kan je keuze ook baseren op de
thema’s die jou sowieso interesseren.
Nu gaan we over tot een stemming:


Wie zou graag willen dat de sessie ‘Geven & nemen’ aan bod komt? Bij goedkeuring van
drie vierde van de deelnemers gaat deze sessie door.”

Je telt het aantal deelnemers die wensen dat deze sessie doorgaat. Bij drie vierde
goedkeuring, spreek je ook al onmiddellijk een datum en uur af met de groep (best 1 of 2
weken na deze eerste basissessie).


Wie zou graag willen dat de sessie ‘In beweging’ aan bod komt? Bij goedkeuring van
drie vierde van de deelnemers gaat deze sessie.

Je telt het aantal deelnemers die wensen dat deze sessie plaatsvindt. Bij drie vierde
goedkeuring, spreek je ook al onmiddellijk een datum en uur af met de groep (best 1 of 2
weken tussen elke sessie laten).
Als deze sessie plaatsvindt, vraag je het volgende aan de deelnemers: Is er iemand die

ervaring heeft in yoga, tai-chi of een andere ontspanningstechniek? Zo ja, zou deze persoon
het zien zitten om een tiental minuten durende oefening voor te bereiden voor tijdens deze
sessie?
Zo ja, dan kan je na deze sessie meer concreet met deze deelnemers iets afspreken, ofwel
vraag je zijn/haar telefoonnummer en bel je hem/haar later nog eens op om verder concreet
af te spreken.


Wie zou graag willen dat de sessie ‘De boog kan niet altijd gespannen staan’ aan bod
komt? Bij goedkeuring van drie vierde van de deelnemers gaat deze sessie doorgaan.
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Je telt het aantal deelnemers die wensen dat deze sessie plaatsvindt. Bij drie vierde
goedkeuring, spreek je ook al onmiddellijk een datum en uur af met de groep (best 1 of 2
weken tussen elke sessie laten).


Wie zou graag willen dat de sessie ‘Samen sterk’ aan bod komt? Bij goedkeuring van
drie vierde van de deelnemers gaat deze sessie plaatsvinden.

Je telt het aantal deelnemers die wensen dat deze sessie plaatsvindt. Bij drie vierde
goedkeuring, spreek je ook al onmiddellijk een datum en uur af met de groep (best 1 of 2
weken tussen elke sessie laten).


Wie zou graag willen dat de sessie ‘Nooit te oud om te leren’ aan bod komt? Bij
goedkeuring van drie vierde van de deelnemers gaat deze sessie door.

Je telt het aantal deelnemers die wensen dat deze sessie plaatsvindt. Bij drie vierde
goedkeuring, spreek je ook al onmiddellijk een datum en uur af met de groep (best 1 of 2
weken tussen elke sessie laten).
Als deze sessie doorgaat, vraag je het volgende aan de deelnemers: Is er iemand die de
andere deelnemers graag iets zou willen bijbrengen omtrent een vrijetijdsbesteding of een
hobby die hij/zij uitoefent? Zo ja, zou deze persoon het zien zitten om een tiental minuten
durende oefening voor te bereiden voor tijdens deze sessie?
Zo ja, dan kan je na deze sessie meer concreet met deze deelnemers iets afspreken, ofwel
vraag je zijn/haar telefoonnummer en bel je hem/haar later nog eens op om verder concreet
af te spreken.
Herhaal nu de concrete afspraken voor een volgende bijeenkomst: dag, uur, plaats en thema
van de volgende sessie.

Stap 9. Afronding (ca. 10 minuten)


“Nu we alle praktische afspraken hebben gemaakt, kunnen we overgaan tot de afsluiting
van deze eerste sessie.”



“We hebben het vandaag gehad over het beeld van ‘de zestigplusser’ dat in onze
samenleving leeft en over de uitdagingen waar je als zestigplusser voor staat. Je kan ze
aangaan als je over een portie veerkracht beschikt, en er bestaan tips die je hierbij
kunnen helpen. Tenslotte hebben we het gehad over overgangsperiodes in het leven, en
hoe ieder daar op zijn unieke manier mee omgaat.”



“Nu had ik graag van jullie gehoord wat jullie hiervan mee naar huis nemen? Wat
onthouden jullie van deze bijeenkomst? Wat vond je goed aan deze sessie? Of wat vond
je minder goed aan deze sessie en hoop je de volgende keer anders te zien?”
Je laat de deelnemers even over deze vragen nadenken. Daarna laat je het woord aan
ieder die dat wil.
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Met eventuele kritiek kan je rekening houden gedurende de volgende sessies.


“Bedankt voor jullie aanwezigheid en voor de prettige sessie. Voordat jullie het lokaal
verlaten, mogen jullie ieder nog een blaadje met tips meenemen.”
Je legt deze blaadjes op een zichtbare plek in het lokaal, of je deelt ze uit.



“Tot volgende keer!”
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Bijlagen sessie 1
OUD IS NIET OUT
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BIJLAGE 1. DE WAAW-CODE
De WAAW- code (© Cedes)

We luisteren naar elkaar; we praten niet door elkaar.

Alle mensen zijn gelijkwaardig; wij roddelen niet over
anderen.

Alles wat in vertrouwen verteld wordt, blijft binnen de
groep.

We steunen mekaar door dik en dun, niets kan dat
veranderen.

Kortom,
de sfeer in onze groep is…
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BIJLAGE 2. FOTOPLAAT ‘OUD IS NIET OUT’
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BIJLAGE 3. COLLAGEFOTO BEELDVORMING AFHANKELIJKE OUDEREN
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BIJLAGE 4. COLLAGEFOTO BEELDVORMING VITALE OUDEREN
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34

….
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BIJLAGE 5. VEERKRACHT
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BIJLAGE 6. LIJST ‘TIPS OM MIJN VEERKRACHT TE VERSTERKEN’

Doe ik voldoende

Doe ik onvoldoende

1. Ik vind mezelf ok
2. Ik praat over
problemen
3. Ik beweeg voldoende
4. Ik probeer soms iets
nieuws uit
5. Ik reken op vrienden
6. Ik durf nee zeggen
7. Ik ga ervoor = ik durf
in een activiteit
opgaan
8. Ik durf hulp te vragen
9. Ik gun mezelf rust
10. Ik hou mijn hoofd
boven water
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BIJLAGE 7. INHOUD THEMASESSIES
1. Geven & nemen: deze sessie gaat in op een gezond evenwicht tussen je ergens
voor inzetten en het bewaken van je grenzen
-

Tip
Tip
Tip
Tip
Tip

1.
4.
6.
7.
9.

Vind jezelf ok
Probeer iets nieuw uit
Durf nee te zeggen
Ga ervoor
Gun jezelf rust

2. Rust roest: deze sessie gaat in op het belang van een gezonde levensstijl met
voldoende beweging
-

Tip
Tip
Tip
Tip

3.
4.
7.
9.

Beweeg
Probeer iets nieuws uit
Ga ervoor
Gun jezelf rust

3. De boog kan niet altijd gespannen staan: deze sessie gaat in op de omgang met
moeilijke momenten
-

Tip
Tip
Tip
Tip
Tip
Tip

2. Praat erover
4. Probeer iets nieuws uit
5. Reken op je vrienden
8. Durf hulp te vragen
9. Gun jezelf rust
10. Hou je hoofd boven water

4. Samen sterk: deze sessie gaat in op sociale verbondenheid, steun en vriendschap
-

Tip
Tip
Tip
Tip

2. Praat erover
5. Reken op je vrienden
8. Durf hulp te vragen
10. Hou je hoofd boven water

5. Nooit te oud om te leren: deze sessie gaat in op het aangaan van nieuwe
uitdagingen en op trucjes om het geheugen te verbeteren
- Tip 3. Beweeg
- Tip 4. Probeer iets nieuws uit
- Tip 7. Ga ervoor
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TIPS SESSIE 1


Ervaar jezelf als een uniek persoon met je eigen sterktes en zwaktes.



Benut je sterke kanten. Schrijf je positieve eigenschappen en talenten
neer, en bedenk hoe je deze sterke kanten kan benutten.
 Bijvoorbeeld: Als je goed kan koken, kan je eens vrienden op een
etentje bij je thuis uitnodigen of als je sociaal geëngageerd bent, kan
je je aanbieden voor vrijwilligerswerk.



Kijk naar wat er goed gaat. Schrijf gedurende een week iedere avond drie
positieve gebeurtenissen van die dag op. Je zal merken dat het je een goed
gevoel geeft!



Blader af en toe door het boekje ‘Fit in je hoofd’. Iedereen maakt van
tijd tot tijd moeilijke dagen of periodes door. Misschien helpt het jou om af en
toe een van de tips van ‘Fit in je hoofd’ toe te passen. Je kan hiervoor ook
surfen naar www.fitinjehoofd.be.



Toon dankbaarheid. Een welgemeende dankjewel aan iemand die iets voor
je betekent, geeft zowel jou als die ander een goed gevoel.
Laat ook dankbaarheid toe voor momenten waarop je kan genieten van het
leven (bijvoorbeeld genieten van de natuur), of voor moeilijke momenten
waaruit je hebt geleerd.

39

SESSIE 2
GEVEN EN NEMEN

40

INLEIDING
KADER
‘Geven en nemen’
De sessietitel ‘Geven en nemen’ duidt op het belang van het evenwicht tussen hulp en steun
geven aan anderen en tijd nemen voor jezelf. Dit evenwicht wordt gesymboliseerd door het
beeld van een weegschaal.

Geven
Aan anderen geven zorgt voor zingeving, meer gelukgevoelens en een grotere
levenstevredenheid. Anderen helpen en steunen komt je mentaal welbevinden ten goede.
Het stimuleert beloningsgebieden in je hersenen en je investeert tegelijkertijd in je sociale
relaties. Zorgen voor een ander heeft ook een positief effect op je gezondheid.
Geven aan anderen kan in kleine dingen zitten, zoals iemand begroeten op straat. Het kan
tot uiting komen in een grotere verbintenis, zoals vrijwilligerswerk.
Ondanks de positieve effecten van het geven aan anderen, is het soms nodig om nee te
zeggen. Hulp en steun aan anderen bieden kan een zware tol eisen. Hierdoor beginnen we
ons opgejaagd en gespannen te voelen. Geven aan anderen is dus positief, tot het teveel
van jezelf begint te vragen. Op zo’n momenten heb je ademruimte voor jezelf nodig. Je kan
deze ruimte opeisen door op een assertieve manier nee te zeggen aan anderen. Dit doe je
best op een vriendelijke, maar kort en krachtige wijze. Het kan best zijn dat je de ander
hierdoor ontgoochelt, maar op lange termijn komt het jullie beiden ten goede. Hoeveel is
een ‘ja’ immers waard als je eigenlijk ‘nee’ bedoelt?

Nemen
Naast het geven aan anderen is het belangrijk om geregeld iets te geven aan jezelf. Dit kan
je onder andere doen door te genieten van de kleine dingen van het leven. Je bevordert er
zowel positieve gevoelens als je lichamelijke gezondheid mee. Ook dit geven aan jezelf, of
anders gezegd ‘nemen’, kan zowel in kleine als in grote dingen zitten. Bewust genieten van
het zitten in de zon of het lezen van een boek kan je een positieve boost geven.
Maar aan jezelf geven kent ook zijn grenzen. Genieten wordt best geen vlucht in een hele
dag televisie kijken, teveel chocolade eten, of dat glas alcohol teveel drinken. Iedereen heeft
wel één verleiding waarvan hij weet dat het schadelijk voor hem is. Om zo’n verleiding te
overwinnen helpt het om je stopproces in concrete doelen om te zetten. Extra steun kan je
vinden in een buddy. Een buddy is iemand die door een eigen stopproces gaat, jullie kunnen
elkaar dus helpen en ondersteunen.
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Verslaving
In deze handleiding is bewust gekozen voor de term ‘verleiding’ in plaats van ‘verslaving’.
Het woord ‘verslaving’ klinkt nogal negatief, terwijl deze sessies juist de aanwezige sterktes
van de deelnemers in de verf wilt zetten. In de inspiratiegids zijn adressen opgenomen van
organisaties waarbij men terecht kan voor hulp bij een alcohol- of drugprobleem.

Geluk
Onderzoek wijst uit dat er twee vormen van geluk zijn. De goede, blijvende vormen van
duurzaam geluk bekom je als je plezier beleeft aan wat je doet, als je je fitheid en
gezondheid bevordert en als je investeert in familie en vrienden. Daarentegen zijn er de
ongezonde verslavende vormen van geluk: drugs en verslavingen, het najagen van succes
en status, saaie ontspanning en jezelf terugtrekken. Op lange termijn zijn deze laatste
vormen van geluk nadelig voor jezelf en je omgeving.
Deze sessie rond geven en nemen sluit aan bij wat de Oostenrijkse professor Ernst
Gehmacher schrijft over geluk: ‘Geluk is fundamenteel democratisch: niemand kan gelukkig
zijn zonder persoonlijk engagement, maar geen enkel persoonlijk engagement kan je
gelukkig maken zonder de hulp van anderen.’ Het is dus een kwestie van geven en nemen.

DOEL
Wat we willen bereiken tijdens deze sessie:






De deelnemers zijn er zich van bewust dat geluk kan zitten in het genieten van kleine
positieve dingen.
De deelnemers weten waar ‘geven’ en ‘nemen’ voor staan, en erkennen het belang
van een persoonlijk evenwicht tussen de twee.
De deelnemers erkennen het belang van een grens in het ’geven’ en weten hoe ze op
een assertieve manier nee kunnen zeggen tegen anderen.
De deelnemers erkennen het belang van een grens in het ’nemen’ en kunnen een
persoonlijke verleiding omzetten in een doelstelling om de verleiding tegen te gaan.
De deelnemers hebben een buddy die hen ondersteunt in het overwinnen van een
verleiding tot aan de volgende sessie.

MATERIAAL







Flipover + alcoholstift
Balpen voor elke deelnemer
Voorbeeld woordenwolk ‘geluk’ (bijlage 1)
Blad met lijst ‘plezierige activiteiten’ voor elke deelnemer (bijlage 2)
Themaplaat ‘geven en nemen’ (bijlage 3)
Blad ‘weegschaal geven en nemen’ voor elke deelnemer (bijlage 4)
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Fotoplaat ‘ik ben geen HOND’ (bijlage 5)
Blad ‘verleidingen’ voor elke deelnemer (bijlage 6)
Blad ‘beloningsschema’ voor elke deelnemer (bijlage 7)

AAN DE SLAG
Stap 1. Welkom en inleiding (ca. 15 minuten)
Materiaal:


Flipover + alcoholstift



Voorbeeld woordenwolk ‘geluk’ (Bijlage 1)

“Welkom iedereen, leuk dat jullie er weer bij zijn!”
“Als opwarmer van deze sessie beginnen we met een rondje. We hadden het tijdens de
basissessie over tien tips die helpen om je goed in hoofd en vel te voelen.”

TIP:

Je kan op voorhand de tien tips op de flipover schrijven. Op die manier kunnen de
deelnemers zich de tien tips makkelijk voor de geest halen:
1. Vind jezelf oké.
2. Praat erover.
3. Beweeg.
4. Probeer iets nieuws uit.
5. Reken op je vrienden.
6. Durf nee te zeggen.
7. Ga ervoor.
8. Durf hulp te vragen.
9. Gun jezelf rust.
10. Hou je hoofd boven water.

Verdere uitleg over de tips vind je in de uitgeschreven leidraad bij de eerste sessie
(Stap 5: veerkracht versterken).

“Is er iemand die ondertussen al extra aandacht besteedde aan één van die tips?”



Zo ja, hoe dan? Welk effect had het uitproberen van die tip op jou?
Zo nee, welke tip sprak je toch het meeste aan om eens uit te proberen in de
toekomst? Hoe zou je dat willen aanpakken?

43

De persoon links van mij mag als eerste antwoorden. Als je aan de beurt bent, dan vermeld
je best ook nog even je naam.
Je laat de deelnemers één voor één antwoorden.

“Dankjewel voor jullie inbreng!”
“Zoals jullie je waarschijnlijk wel herinneren, is het doel van de tien tips het jou
gemakkelijker te maken om je oké te voelen, om je goed in hoofd en vel te voelen. Maar,
wat wil dat nu precies zeggen: ‘je goed in hoofd en vel voelen’? We gaan deze vraag
proberen te beantwoorden door op zoek te gaan naar wat ‘geluk’ voor jullie persoonlijk
betekent.”


Wat betekent ‘geluk’ of ‘gelukkig zijn’ voor jullie? Wat maakt er jou gelukkig?

Je schrijft nu het woord GELUK in het midden van een nieuw blad van de flipover.

“Jullie mogen zo meteen elk één of meerdere dingen opnoemen waar jullie gelukkig van
worden. Zoek het niet te ver en zoek voorbeelden uit je dagelijkse leven. Iemand kan
bijvoorbeeld gelukkig worden van ’s ochtends de zon te zien schijnen, of iemand anders is
gelukkig wanneer hij bij zijn familie is, nog iemand anders voelt zich gelukkig wanneer hij
foto’s van vroeger bekijkt. Jullie hebben waarschijnlijk allemaal veel dingen waar jullie
gelukkig van worden, maar je noemt best iets dat je met de groep wil delen of iets dat het
eerst in je opkwam.”


De deelnemer recht tegenover mij mag beginnen. Daarna gaan we ‘klokgewijs’ het
rondje verder.
Je schrijft de antwoorden van de deelnemers beknopt op de flipover rond het woord
‘geluk’ in een woordenwolk (voorbeeld Bijlage 2).

Stap 2. Plezierige activiteiten (ca. 10 minuten)
Materiaal:


Blad met lijst ‘plezierige activiteiten’ voor elke deelnemer (bijlage 2)



Balpen voor elke deelnemer

“Zoals we op de woordenwolk rond het woord ‘geluk’ kunnen lezen, zijn er heel wat dingen
die ons gelukkig maken. Dit kunnen grootse gebeurtenissen zijn, zoals bijvoorbeeld het
huwelijk van onze kinderen, de geboorte van onze kleinkinderen, of het genezen van een
ziekte. Maar we halen ook geluk uit de kleine dingen van alledag. Deze positieve dingen van
alledag kunnen we benoemen als ‘PLEZIERIGE ACTIVITEITEN’.”
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Jullie krijgen nu van mij een lijst met ‘plezierige activiteiten’. De meeste van deze
activiteiten zijn kleine alledaagse momenten.



Je deelt nu deze lijst + een balpen uit aan iedere deelnemer.

Jullie mogen nu deze lijst rustig doornemen. Als jullie de activiteit leuk vinden, dan
mogen jullie een kruisje in de eerste kolom zetten. Als jullie daarbovenop deze
activiteit meer zouden willen doen, dan mogen jullie ook een kruisje in de tweede
kolom zetten.
 Neem nu gerust de tijd om de activiteiten te lezen, en waar nodig een kruisje te
zetten. Zoals jullie zien, staat het jullie ook vrij om het lijstje aan te vullen met
andere activiteiten.




Je geeft de deelnemers hier nu wat tijd voor, en je helpt waar nodig.



Heeft iedereen de nodige kruisjes gezet? Wil er iemand iets meedelen over deze
oefening? Hebben jullie bedenkingen of opmerkingen?

TIP: Als er weinig spontane reacties uit de groep komen, dan kan je meer gerichte vragen
stellen zoals:

Herkennen jullie veel voorbeelden van de lijst als plezierige activiteiten in jullie eigen
leven? Zo ja/zo nee, kan je daar iets meer over vertellen?
Wie heeft de lijst met ‘plezierige activiteiten’ aangevuld met eigen voorbeelden? Welke
waren dit dan? Zijn ze ook toepasselijk voor de andere deelnemers?
Wie zou graag meer activiteiten doen die hij/zij leuk vindt? Op welke manier willen jullie
dit aanpakken?

Stap 3. Betekenis ‘geven en nemen’ (ca. 10 minuten)
Materiaal:


Blad met lijst ‘plezierige activiteiten’



Themaplaat ‘geven en nemen’ (bijlage 3)



Flipover + alcoholstift



Blad ‘weegschaal geven en nemen’ voor elke deelnemer (bijlage 4)

“Als we de lijst van plezierige activiteiten overlopen, dan zien we zowel activiteiten waarin we
iets ‘geven’ aan anderen als activiteiten waarin anderen ons iets geven en wij dus ‘nemen’
van anderen.”
Je toont de themaplaat ‘geven en nemen’.

“We kunnen dit voorstellen aan de hand van een weegschaal. Aan de ene kant van de
weegschaal zien we de schaal GEVEN, en aan de andere kant van de weegschaal zien we de
schaal NEMEN.”
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“Met GEVEN bedoelen we op de vraag of nood van anderen ingaan, of iemand anders
plezieren. Denk maar aan activiteiten als:


Iemand prijzen of een compliment geven



Een feestje of bijeenkomst organiseren



Anderen een plezier doen



Hulp of advies geven



Een klus voor iemand anders opknappen

Heeft er nog iemand voorbeelden van activiteiten uit je eigen leven die je dagelijks of
wekelijks doet en waarmee je aan anderen iets GEEFT? Deze ‘anderen’ kunnen zowel
familieleden, vrienden als mensen uit de ruimere gemeenschap zijn.”
Andere voorbeelden kunnen zijn: luisteren naar een vriend, babysitten op de kleinkinderen,
je aanbieden voor vrijwilligerswerk in de lokale gemeenschap, iemand bedanken die onlangs
iets voor je gedaan heeft, een familielid of vriend opbellen waarvan je weet dat die het even
moeilijk heeft,…
Je kan de antwoorden van de deelnemers op de flipover schrijven.

“Zoals jullie zien kan GEVEN uit vele kleine dingen bestaan. Deze kleine dingen, zoals iemand
begroeten op straat, kunnen ertoe bijdragen dat je je goed in je vel voelt. Vriendelijkheid
naar andere mensen toe kan immers bijdragen aan gevoelens van geluk. Ook anderen
helpen en samenwerken bouwt aan positieve gevoelens over jezelf.
Nu krijgen jullie van mij een blad met daarop een weegschaal van ‘geven en nemen’. Aan de
‘geven’-kant mogen jullie een aantal voorbeelden uit jullie eigen leven opschrijven. Herinner
je dat ‘geven’ staat voor: op de vraag of nood van iemand anders ingaan of iets doen om
iemand anders een plezier te doen.”
Je deelt nu de bladen ‘weegschaal geven en nemen’ uit, en je geeft de deelnemers even tijd
om wat voorbeelden uit hun eigen leven aan de geven-kant op te schrijven.

“Als we naar de andere kant van de weegschaal kijken, dan zien we daar het woord NEMEN
staan. Met NEMEN bedoelen we die activiteiten die ingaan op je eigen noden of behoeften,
of iets voor je eigen plezier doen. Het is belangrijk om van tijd tot tijd je batterijen op te
laden. Als je bijvoorbeeld behoefte hebt aan rust, dan kan je een middagdutje doen of ’s
avonds eens vroeg onder de wol kruipen. Of je geniet van een namiddagje in de natuur. Of
als jij behoefte hebt aan contact met andere mensen, dan kan je jezelf een plezier doen en
naar de wekelijkse markt gaan of bijvoorbeeld met vrienden afspreken om nog eens samen
te komen. Of je laat je verwennen en laat je kinderen eens voor je koken.
Welke andere activiteiten zou je aan de ‘nemen’-kant van de weegschaal kunnen zetten?
Jullie krijgen nu even tijd om het lijstje op jullie blad met de weegschaal in te vullen. Denk
aan activiteiten die je geregeld doet en waar je van ontspant of waar je energie van krijgt.
Bijvoorbeeld: naar een favoriete serie op tv kijken, een wandeling in de natuur, muziek
luisteren of maken, je geliefde vastnemen, de krant lezen, …”
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Je geeft de deelnemers nu tijd om voorbeelden uit hun eigen leven aan de nemen-kant van
het blad te noteren.


“Wie wil er iets kwijt over zijn/haar voorbeelden? Waarom heb je deze voorbeelden
aan de nemen-kant geplaatst? Op welke manier voel je dat deze activiteiten je
energie, rust of plezier geven?”

Stap 4. Evenwicht ‘geven’ en ‘nemen’ (ca. 10 minuten)
“Jullie merken waarschijnlijk dat de grens tussen ‘geven’ en ‘nemen’ niet altijd zo duidelijk

afgelijnd is. Activiteiten die we voor anderen doen, kunnen ons immers zelf ook veel plezier
doen. Zo kan je babysitten op je kleinkinderen om je kinderen te helpen. Daarmee hoort
deze activiteit bij ‘geven’. Maar als je er zelf ook van geniet om voor je kleinkinderen te
zorgen, dan hoort deze activiteit ook bij ‘nemen’. Het hangt er maar vanaf hoe jij het zelf
aanvoelt… Zo kan een brief, kaartje of mail naar een vriend schrijven je de ene week energie
geven, terwijl je daar de volgende week misschien helemaal geen zin in hebt en het je juist
energie zou kosten. Wat jij aan de ‘geven’- of de ‘nemen’-kant plaatst, is ergens dus een
persoonlijke keuze, die dan ook nog eens kan veranderen in de tijd.
Het is belangrijk om een evenwicht te vinden in dit geven en nemen. De weegschaal zou op
lange termijn in balans moeten zijn.
Soms kan de weegschaal wat meer overhellen naar het ‘geven’, waardoor je het gevoel krijgt
dat je meer energie geeft dan dat je terugkrijgt. Geven aan anderen kan leuk, maar soms
ook vermoeiend zijn. Op andere momenten moet de weegschaal daarom wat meer naar de
‘nemen’-kant overhellen, zodat je de kans krijgt om je batterijen terug op te laden.
Jullie mogen nu naar jullie blad met de weegschaal kijken en aandacht geven aan de
voorbeelden die jullie zelf bij ‘geven’ en ‘nemen’ hebben geplaatst.”


Wie heeft het gevoel dat de weegschaal bij hem/haar meer naar het GEVEN overhelt?
Wat zou jij kunnen doen om de NEMEN-kant wat zwaarder te laten doorwegen? Denk
hierbij vooral aan kleine alledaagse dingen om de drempel zo laag mogelijk te
houden.



Wie heeft het gevoel dat de weegschaal bij hem/haar meer naar het NEMEN
overhelt? Wat zou jij kunnen doen om de GEVEN-kant wat zwaarder te laten
doorwegen? Denk hierbij vooral aan kleine alledaagse dingen om de drempel zo laag
mogelijk te houden.

KOFFIEPAUZE
(ca. 10 minuten)
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Stap 5. Grenzen bewaken: ‘nee’ tegen de ander (ca. 20 minuten)
Materiaal:


Flipover + alcoholstift



Fotoplaat ‘ik ben geen HOND’ (Bijlage 5)

“Iedereen kent wel dat gevoel dat je soms meer aan anderen geeft dan je eigenlijk aankan.
Dan staat er op de schaal van het ‘geven’ al te lang een te groot gewicht. Op zo’n moment
voldoe je aan de wensen of noden van anderen, en besteed je te weinig aandacht aan je
eigen wensen of noden. Op sommige momenten kan het ‘geven aan anderen’ als een
‘moeten geven’ overkomen. Veel mensen blijven dan toch nog op deze vraag van anderen
ingaan, met als gevolg dat ze zichzelf steeds meer op de achtergrond plaatsen.
Bijvoorbeeld als je kinderen je vragen om hun was te doen, terwijl je daar eigenlijk geen zin
in hebt. Of bijvoorbeeld als je vriend op bezoek komt, net op het moment dat jij de deur uit
wou. Op zich hoeft dit niet altijd een probleem te zijn.
Het meer geven dan nemen wordt wél een probleem als dit voor een langere periode het
geval is. Je merkt dan dat je moe wordt en dat je niet meer lekker in je vel zit. Op zo’n
moment ben je over je eigen grens gegaan.
Het is belangrijk om van tijd tot tijd ‘nee’ te zeggen op een moment dat jij daar geen energie
voor hebt. Op die manier stel je een grens aan het ‘geven’. Jij belet dat je nog meer gewicht
in de schaal van het ‘geven’ legt. Let op, dit is zeker niet gemakkelijk om te doen …”


Nu zou ik aan jullie willen vragen om even een situatie te bedenken uit jullie leven
waarin het moeilijk is om ‘nee’ te zeggen tegen een ander. Deze andere kan een
vriend, een familielid of iemand uit de ruimere omgeving zijn.
Je wacht nu even tot iedereen een situatie heeft bedacht.



Om welke reden is het nu precies moeilijk om ‘nee’ te zeggen tegen die ander in de
door jullie gekozen situatie? Jullie mogen je antwoorden delen met de groep.
Je schrijft de antwoorden van de deelnemers beknopt op de flipover.

Uit de antwoorden blijkt dat er verschillende redenen kunnen zijn waarom het soms
zo moeilijk is om ‘nee’ te zeggen:
-

je wil het de ander naar de zin maken
je wilt de ander niet kwetsen
er komt ruzie van
of andere voorbeelden van de deelnemers

TIP: Je kan deze redenen ook op de flipover schrijven.
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“Ook al is het niet gemakkelijk om NEE te zeggen tegen anderen, het is wel belangrijk om dit
af en toe te doen. De kans is immers groot dat je soms ‘ja’ zegt, terwijl je eigenlijk ‘nee’
bedoelt. Je doet dit dan misschien omdat je van het gezeur af wil zijn of omdat je die ander
wil plezieren.
Maar als je er niet in slaagt om af en toe eens ‘nee’ te zeggen, dan wordt je boos op die
ander en op jezelf. Ook doe je dan dingen waar je eigenlijk zelf geen zin in hebt. Je kan dan
het gevoel krijgen dat anderen teveel je leven bepalen.
Weet dat een ‘nee’ heel bevrijdend kan werken voor jezelf én voor de anderen. Er is niets
mis met eens wat meer op te komen voor jezelf. Mensen zullen jou waarderen als een
persoon met een eigen mening.”


Maar hoe kan je dit nu op een goede manier doen?

Je toont nu de fotoplaat ‘Ik ben geen HOND’ (bijlage 5) en geeft er extra uitleg bij:

“Op een goede manier nee zeggen, kan je leren! Onthoud: ‘Ik ben geen HOND!’”
HALT!
Voor je ja of nee zegt, denk je best eventjes na. Vraag wat er van je verwacht wordt.
Wie doet er mee? Hoe lang duurt het?...
OVERWEEG
Wat zijn de gevolgen van de vraag? Krijgen andere personen last als je nee zegt? Is
de vraag misschien oneerlijk?
NEE!
Zeg nee, als je niet wil ingaan op de vraag. Op een goede manier nee zeggen doe je
best op een beleefde, vriendelijke en duidelijke manier. Bijvoorbeeld: ‘Nee, dank je’,
‘Nee, dat gaat echt niet’, ‘Nee, ik kan dat niet doen’, ‘Nee, dat wil ik niet’.
Je kan ook iets voorstellen wat je wél graag wil doen. Bijvoorbeeld: ‘Nee, ik kan dit
weekend echt niet op de kleinkinderen babysitten, maar ik wil hen volgende week
woensdagnamiddag wel opvangen!’
DAAROM
Blijft de andere persoon maar vragen of het toch niet gaat? Leg dan kort uit waarom
je niet kan. Zeg de andere wat de gevolgen zouden zijn als je ‘ja’ antwoordt. En wat
je daar niet goed aan vindt.
Bijvoorbeeld: ‘Als ik vrijdag op de kleinkinderen let, dan kan ik mijn afspraak om met
vrienden te gaan kaarten niet nakomen.’

“We kunnen de ‘ik ben geen HOND’-tips proberen toe te passen op een door jullie gekozen
situatie waarin het moeilijk was om nee te zeggen.”


Wie wil zijn/haar situatie met ons delen?
Je geeft een vrijwilliger even de tijd om zijn/haar situatie uit te leggen aan de rest
van de groep.
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Vervolgens overloop je het lijstje van HOND, en vraag je input van alle deelnemers tot het
best mogelijke scenario. Je schrijft de gezamenlijk gekozen beste oplossing op de flipover.
Bijvoorbeeld:

SITUATIE: Je dochter vraagt of je vrijdagavond op de kleinkinderen wil babysitten omdat ze
naar een feest wil gaan.
HALT!: Van hoe laat tot hoe laat wil je dochter dat je op de kleinkinderen let? Wil ze ook dat
ze blijven slapen bij jou tot zaterdag?
OVERWEEG: Zou je dochter niemand anders kunnen vinden als babysit? Is het eenmalig
feest waar je dochter naartoe wil, of kan ze ook een andere avond gaan?
NEE!: Nee, ik kan dit weekend echt niet op de kleinkinderen babysitten, maar ik wil hen
volgend weekend wel opvangen!
DAAROM: Als ik vrijdag op de kleinkinderen let, dan kan ik mijn afspraak om met vrienden te
gaan kaarten niet nakomen.
Je kan dit lijstje voor één of meerdere deelnemers gezamenlijk overlopen, al naargelang de
interesse van de deelnemers.
“We hebben tot hiertoe aandacht besteed aan welke stappen je best voor jezelf onderneemt

als je tegen iemand ‘nee’ wil zeggen (1.situatie, 2.halt, 3. overweeg, 4. nee, 5.daarom).
Maar het is ook belangrijk dat we even stilstaan bij de MANIER WAAROP je nee zegt. Ook
lichaamstaal is heel erg belangrijk in het overbrengen van je boodschap. Het scheelt immers
of je ‘Nee, dat kan ik echt niet doen’ zegt:
-

Met een stil stemmetje of een duidelijke, heldere stem

-

Met trillende, futselende handen of met rustige handen

-

Met je armen gekruist of met je armen ontspannen langs je lichaam

-

Met je hoofd naar beneden of met je hoofd rechtop

-

Met je blik naar elders gericht of met je blik naar de andere persoon gericht”

TIP:

Je kan dit als begeleider telkens voordoen. Bijvoorbeeld de zin ‘Nee, dat kan ik
echt niet doen’ zowel zeggen met een klein stemmetje als met een duidelijke heldere
stem. Zowel met trillende, futselende handen als met rustige handen. Enzoverder.
Je kan dan telkens aan de deelnemers vragen welke manier van ‘nee zeggen’ zij het
meest overtuigend vonden.

“Nu is het aan jullie om zelf aan de slag te gaan! Wie wil zijn/haar gekozen situatie waarin
het moeilijk is om nee te zeggen delen met de groep?”
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Je geeft een deelnemer, die zijn/haar situatie jullie nog niet in de vorige oefeningen
besproken heeft, even de tijd om zijn/haar situatie mee te delen aan de groep.

“Ok, jij mag proefkonijn zijn en eventjes naar het midden van de kring komen. Ik speel de
andere persoon tegen wie jij maar moeilijk nee kan zeggen, en jij speelt jezelf.”
Jullie spelen nu de gekozen situatie na. Nadat de deelnemer op zijn/haar manier ‘nee’ heeft
gezegd, vraag je aan de groep of dit overtuigend overkwam.
Daarna vraag je of iemand een tip heeft voor degene midden in de kring. Zo ja, dan nodig je
persoon uit om ook naar het midden van de kring te komen en op zijn/haar manier nee te
zeggen.
Je kan zelf bepalen hoeveel tijd je aan deze oefening besteedt en hoeveel je deelnemers je
deze oefening laat proberen. Je stuurt bij waar nodig.

“Hartelijk dank voor jullie inbreng!”

Stap 6. Grenzen bewaken: ‘nee’ tegen jezelf (ca. 15 minuten)
Materiaal:




Blad ‘verleidingen’ voor elke deelnemer
Flipover + alcoholstift
Blad ‘beloningsschema’ voor elke deelnemer

“We hebben het net gehad over het nee zeggen tegen ANDEREN. Hierdoor kan je, wanneer
dat nodig is, een halt toeroepen aan het geven. Soms kan het ook nodig zijn om nee te
zeggen tegen JEZELF. Op die manier stel je een grens aan het nemen. Met ‘nemen’
bedoelden we ‘ingaan op een vraag of nood van jezelf, of jezelf een plezier doen’.
Ik geef jullie nu een blad met een aantal verleidingen op afgebeeld. Verleidingen zijn zaken
waarvan je weet dat ze niet echt goed of zelfs schadelijk voor je zijn, maar waar je maar
moeilijk nee tegen kan zeggen.”
Je deelt nu aan iedere deelnemer het blad met verleidingen uit (zie bijlage 6).

“Jullie mogen nu iedere foto omcirkelen waarvan je weet dat het een verleiding voor je
vormt. Iets is pas een verleiding als het schadelijk voor je is. Als je bijvoorbeeld iedere dag
een klein stukje chocolade eet, dan is dit geen probleem. Maar als je je moet inhouden om
niet iedere dag een grote hoeveelheid chocolade te eten, dan weet je dat chocolade voor jou
een ‘verleiding’ is. Of zo is het bijvoorbeeld ok als je iedere dag een beetje televisie kijkt.
Maar als je het liefst van ’s morgens tot ’s avonds televisie kijkt, en hierdoor andere leuke
activiteiten laat, dan kan je ‘televisie kijken’ als een ‘verleiding’ omcirkelen.
Onderaan het verleidingenblad heb je plaats om eventueel andere persoonlijke verleidingen
te noteren en te omcirkelen.”
Je geeft de deelnemers nu voldoende tijd voor deze oefening.
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Wie vond dit een moeilijke oefening? Waaraan merk je dat?

“‘Verleidingen’ kunnen we ook benoemen met de term ‘genotsmiddelen’.
genotsmiddelen kunnen je jezelf goed doen voelen op KORTE TERMIJN.”


Deze

“Welke voordelen merken jullie bij jezelf op korte termijn?”

Je kan de antwoorden van de deelnemers beknopt op de flipover schrijven.

“Deze verleidingen of genotsmiddelen betekenen soms een vlucht op momenten dat je jezelf
niet lekker voelt. Ze doen je onaangename dingen eventjes vergeten. Het probleem met
genotsmiddelen is dat je er steeds meer behoefte aan kan krijgen, zodat het heel moeilijk
wordt om er ‘nee’ tegen te zeggen. En op LANGE TERMIJN kan dit schadelijk zijn.”
 Welke nadelen merken jullie bij jezelf op lange termijn?

Je kan de antwoorden van de deelnemers beknopt op de flipover schrijven.
 Wat zijn nu mogelijke andere dingen/alternatieven die je kan doen om jezelf goed te

voelen of om tijd te nemen voor jezelf? Hoe zou je de verschillende verleidingen
kunnen vervangen?


Je kan de antwoorden van de deelnemers beknopt op de flipover schrijven. In één
kolom schrijf je de ‘verleidingen’, en in de andere kolom schrijf je de ‘alternatieven’.
Bijvoorbeeld: Kaarten zonder inzet van geld i.p.v gokken; relaxatie voor het
slapengaan ipv slaapmedicatie; lekkere maar gezonde voeding i.p.v frietjes van de
frituur; 1 glas wijn ipv meerdere glazen wijn; een boek lezen/audioboek i.p.v televisie
kijken;…

“Om jezelf van een ongezonde gewoonte af te helpen, kan je werken met een
beloningsschema.”
Je deelt nu bladen met een beloningsschema uit aan iedere deelnemer (zie bijlage 7).

“In de eerste kolom schrijf je een verleiding neer waaraan je wil werken bvb ‘ik wil nee
zeggen tegen te veel koffie’. In de kolom ‘stopdatum’ schrijf je het moment dat je wil
beginnen aan je verzet tegen de verleiding en hoe je dat wil doen bvb ‘vanaf morgen wil ik
maximaal nog maar twee tassen koffie per dag drinken’. In de laatste kolom schrijf je hoe je
jezelf hiervoor gaat belonen bvb ‘als ik erin slaag minder koffie te drinken, dan maak ik dit
weekend een leuk uitstapje’.
Nu mogen jullie zelf één of meerdere persoonlijke verleidingen in het schema invullen. Bij
iedere verleiding mogen jullie ook de kolom van de stopdatum en de beloning invullen.”
Je geeft de deelnemers tijd om hun beloningsschema in te vullen.


Als iedereen zijn beloningsschema heeft ingevuld, mogen jullie een partner uit de
groep uitzoeken aan wie jullie je eigen schema mogen uitleggen.
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Je geeft de deelnemers tijd om zich per twee te zetten en om hun beloningsschema aan
elkaar uit te leggen.


Nu volgt er een kleine verrassing… Het is verder ook de bedoeling dat jullie elkaar
met twee steunen in het behalen van de doelstelling tot de volgende sessie. Hoe
jullie dat doen mogen jullie zelf beslissen. Zo kan je ervoor kiezen om elkaar om de
paar dagen een aanmoedigingsberichtje, -mailtje of –briefje te sturen. Of je spreekt
een aantal keer effectief af om met elkaar te bespreken hoe het lukt om van je
verleiding verlost te raken. Of je spreekt af dat je elkaar een beloning geeft als je je
doelstelling behaalt hebt (bvb een zelfgebakken taart, een bioscoopbezoekje, een
keertje op de koffie bij elkaar,…). Jullie mogen volledig vrij kiezen hoe je elkaar gaat
steunen in het behalen van de doelstelling!

Je geeft de deelnemers tijd om dit met elkaar te bespreken. Daarna laat je ze terug op hun
oorspronkelijke plaats zitten.

“Het is nooit gemakkelijk om bepaalde routines in je leven te veranderen. Dit zal altijd in een
proces van vallen en opstaan gebeuren. Wees dus niet te streng voor jezelf als het je niet
onmiddellijk lukt om aan jullie verleiding te weerstaan.”

Stap 7. Afronding (ca. 5 minuten)
“Afsluiten doen we met een eindrondje. Iedereen mag antwoorden op de vraag ‘Welk advies
zou jij geven aan je buurman/-vrouw na het volgen van deze sessie?’. M.a.w, wat heb jij het
meest onthouden van deze sessie, en zou je willen doorgeven aan iemand die je kent?
Bvb: ‘ om je goed te voelen is het nodig om af en toe tijd voor jezelf te nemen’, of ‘als je nee
wil zeggen tegen een ander, is het belangrijk om hier een juiste lichaamshouding bij aan te
nemen.’
Degene die links van mij zit mag als eerste een advies geven. Daarna gaan we de kring
verder rond, tot we terug bij mij aankomen.”
“Hartelijk dank voor jullie inbreng tijdens deze sessie!”
“Is het voor iedereen nog ok om de volgende sessie rond het afgesproken thema samen te
komen op het afgesproken tijdstip?”
Je bevestigt deze afspraken die jullie tijdens de vorige bijeenkomst gemaakt hebben.

“Het is nog steeds belangrijk dat jullie er de volgende keer allemaal bij zijn.
Voordat jullie het lokaal verlaten, mogen jullie ieder nog een blaadje met uitgeschreven tips
meenemen.”
Je legt deze blaadjes op een zichtbare plek in het lokaal, of je deelt ze uit
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“Succes met het behalen van de doelstellingen betreffende de verleidingen, en graag tot de
volgende keer!”
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Bijlagen sessie 2
Geven en nemen
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BIJLAGE 1. VOORBEELD WOORDENWOLK ‘GELUK’

In gezelschap zijn van familie
Goede partnerrelatie

Geluk

Op restaurant met
vrienden
GOEDE GEZONDHEID

Op vakantie

GOEDE HULPVERLENING
Voldoende geld op de rekening
Wandelen in de natuur
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BIJLAGE 2. LIJST ‘PLEZIERIGE ACTIVITEITEN’
Vind ik leuk
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Wil ik meer
doen

Lachen
Ontspannen
In gezelschap zijn van vrolijke mensen
Lekker eten
Denken aan iets goeds in de toekomst
Mensen tonen belangstelling in wat je hebt gezegd
Denken aan mensen die je lief vindt
Kijken naar mooie landschappen
Schone lucht inademen
In gezelschap zijn van vrienden
Je rustig en tevreden voelen
Anderen een plezier doen
Kussen
Naar andere mensen kijken
Een openhartig gesprek hebben
In de zon zitten en van de warmte genieten
Schone kleren dragen
Vrije tijd hebben
Een plan op je eigen manier uitvoeren
’s Nachts goed slapen
Naar muziek luisteren
Intimiteit
Naar andere mensen glimlachen
Iemand zegt dat hij/zij van je houdt
Verhalen, romans, gedichten of toneelstukken lezen
Een plan maken of iets op touw zetten
Naar een restaurant gaan
Iemand zeggen dat je van hem/haar houdt
In de buitenlucht zijn
In gezelschap zijn van iemand van wie je houdt
Ondervinden dat het met je familie of vrienden goed gaat
Iemand prijzen of een compliment maken
Iets gaan drinken met vrienden
Kennis maken met iemand
Het gevoel hebben dat je iets doet waar je goed in bent
Iets op een heldere manier zeggen
Dieren om je heen hebben
Gewaardeerd worden in gezelschap
Een levendig gesprek hebben
De aanwezigheid van God in je leven voelen
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41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
65
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

Plannen maken voor een uitstapje of vakantie
Naar de radio luisteren
Iets nieuws leren doen
Oude vrienden ontmoeten
Met succes een karwei opknappen
Iemand bijspringen met een karwei
Anderen amuseren
Een compliment krijgen
Iemand een leuke brief of e-mail sturen
Naar een film kijken of naar de cinema gaan
Bij je kleinkinderen zijn
Fietsen
In de tuin werken
Sporten
Iets voor jezelf kopen
Een bad/douche nemen
Door iemand geholpen worden
In de zon zitten
Herinneringen ophalen
’s morgens vroeg opstaan
De krant lezen
Met je partner samen zijn
Bidden
Jezelf rustig en tevreden voelen
Een tussendoortje eten
Reizen
Dat het je familie of vrienden goed gaat
Een feestje of bijeenkomst organiseren
Om hulp of advies gevraagd worden
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BIJLAGE 3. THEMAPLAAT ‘GEVEN EN NEMEN’

GEVEN EN NEMEN
GEVEN

NEMEN
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BIJLAGE 4. WEEGSCHAAL ‘GEVEN EN NEMEN’

GEVEN








NEMEN
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BIJLAGE 5. IK BEN GEEN HOND!

IK BEN TOCH GEEN HOND!

Halt!
Voor je ja of nee zegt, denk je best eventjes na. Vraag
wat er precies van je verwacht wordt.

Overweeg!
Wat zijn de gevolgen van de vraag? Krijgen andere
personen last als je nee zegt?

Nee!
Op een goede manier nee zeggen doe je best op een
beleefde, vriendelijke en duidelijke manier.

Daarom!
Blijft die ander maar vragen of het toch niet gaat?
Gebruik dan de tips!

61

BIJLAGE 6. VERLEIDINGEN
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BIJLAGE 7. BELONINGSSCHEMA

Omschrijving

Stopdatum

Beloning

Ik wil ‘nee’ zeggen tegen te veel
koffie.

Vanaf morgen wil ik
maximaal nog maar
twee tassen koffie
per dag drinken.

Als ik erin slaag om minder koffie
te drinken, dan maak ik dit
weekend een leuk uitstapje.
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TIPS SESSIE 2


Er bestaan 1001 manieren om te geven aan anderen: zoek vrienden op,
probeer een nieuw recept uit en laat de buren proeven, help je kleinkinderen
bij hun huiswerk, doe vrijwilligerswerk, geef iemand een compliment, luister
naar een ander die zorgen heeft, toon een geliefde dat je hem/haar graag
ziet, help je kinderen met het huishouden,…



Zeg op tijd NEE tegen een ander. Soms ontbreekt het je aan energie om
er te zijn voor anderen. Dan is het belangrijk om op vriendelijke maar kordate
manier ‘nee’ te zeggen tegen die ander.



Neem voldoende tijd om te genieten.
o Ga na waarvan jij geniet: genieten is vrij persoonlijk. De ene geniet van
een wandeling in de natuur, terwijl de ander geniet van de drukte van
de markt, de kermis of het voetbalstadion.
o Noteer de activiteiten die je leuk vindt, herlees je lijst en zet een kruisje
naast de activiteiten die je onvoldoende doet. Het is belangrijk om
voldoende plezierige activiteiten in je leven in te bouwen.



Probeer zo bewust mogelijk te leven: eet, drink en leef met aandacht en
plezier. Op die manier zal je meer met mate genieten en let je op een
gezonde levensstijl. Zoek eventueel hulp om te stoppen met roken, snoepen
of drinken. En als het je lukt om te matigen, dan mag je jezelf belonen!
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SESSIE 3
IN BEWEGING
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INLEIDING

KADER
‘In beweging!’
Met de titel van deze sessie willen we ouderen motiveren om ‘in beweging’ te blijven.
Lichaamsbeweging houdt een waaier van activiteiten in: vrijetijdsactiviteiten zoals sporten of
wandelen, het huishouden doen, jezelf verplaatsen,… Lichaamsbeweging kan je makkelijk
integreren in je dagelijkse leven: twee bushaltes vroeger afstappen, tuinieren,
stretchoefeningen tijdens het tv-kijken, met de kleinkinderen spelen of de trap in plaats van
de lift nemen. Op die manier hou je er een actieve levensstijl op na!

Bewegingsnormen ouderen
Ouderen krijgen van experts bewegingsnormen mee. Ze hebben de keuze tussen 3
mogelijkheden, al naargelang persoonlijke voorkeur en mogelijkheden:


Je kan 3 keer per week 20 minuten aan intensieve beweging doen. Hierbij ga
je een stuk sneller ademhalen dan normaal en zweet je goed door. Je kan dit op een
plezierige manier invullen door bijvoorbeeld je favoriete sportactiviteit uit te oefenen
of door te spitten of harken in je tuin. Bouw deze vorm van beweging geleidelijk op
en raadpleeg eerst je arts bij voorgaande hartproblemen of overgewicht, of als je de
voorbije vijf jaar zeer weinig hebt bewogen.



Beweging hoeft niet altijd intensief te zijn. Een half uurtje matig intensieve
beweging per dag heeft al positieve effecten op je lichaamsgezondheid. Je kan dit
half uurtje bewegen ook opsplitsen in 2 keer 15 minuten of 3 keer 10 minuten. Met
matig intensief bewegen bedoelen we inspanningen waarbij je hart iets sneller gaat
slaan, je vlugger ademhaalt en je lichtjes zweet. Stevig wandelen is hier een goed
voorbeeld van: het is niet intensief, goed vol te houden en je verbrandt er heel wat
calorieën mee.



Een andere eenvoudige manier om dag in dag uit meer te bewegen, is door meer
stappen te zetten. Voor ouderen tussen 60 en 65 jaar worden 10000 stappen per
dag aanbevolen, voor ouderen ouder dan 65 jaar worden 8000 stappen per dag
aanbevolen.
Meer info vind je op: www.10000stappen.be

Voordelen van regelmatige beweging
Voldoende lichaamsbeweging heeft heel wat voordelen voor de lichamelijke en geestelijke
gezondheid van ouderen.
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Voordelen voor lichamelijke gezondheid:


Positieve invloed op het lichaamsgewicht



Verbeterde spijsvertering



Gezonder cholesterolniveau



Verbeterde ademhaling



Versterkte botten en spieren



Versoepelde gewrichten



Minder kans om te vallen



Verbeterd fysiek uithoudingsvermogen



Fitter gevoel



Langer autonoom en onafhankelijk



Verminderde kans op verschillende kankers



Verminderde kans op hart- en vaatziekten



Betere nachtrust (op voorwaarde dat je niet sport vlak voor het slapengaan)

Voordelen voor geestelijke gezondheid:


Minder bedrukt of angstig



Makkelijker ontspannen



Opgewektere stemming



Minder gepieker (omdat je op het moment van matig intensieve lichaamsbeweging
vooral aandacht geeft aan je lichaam, en andere prikkels, zoals piekeren, minder kans
hebben om door te komen in je hersenen)



Je voelt je beter in je vel



Bewegen met beweegpartner of in groep zorgt voor sociale steun.

Sedentair gedrag
Sedentair gedrag omvat activiteiten die gekenmerkt worden door een zittende houding en
een laag energieverbruik. Langer dan dertig minuten stil zitten wordt best vermeden omwille
van gezondheidsoverwegingen. Zo kan je toch nog gezondheidsrisico’s lopen ten gevolge
van langdurig en onafgebroken zitten, zélfs als je de beweegnormen haalt.

Lichamelijke ontspanning
Relaxatieoefeningen zoals buikademhaling, tai chi of yoga kunnen ontspanning oproepen.
Door de aandacht te richten op de fysieke waarnemingen is het gemakkelijker om
piekergedachten los te laten en een gevoel van ontspanning te ervaren.
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Doel




De deelnemers weten dat lichaamsbeweging verschillende soorten van activiteiten
inhoudt: actieve verplaatsing (bijvoorbeeld te voet of per fiets naar de winkel),
huishoudelijke activiteit (bijvoorbeeld schrobben op muziek of tuinieren),
vrijetijdsactiviteiten (bijvoorbeeld sporten of wandelen),…
De deelnemers zijn op de hoogte van de voordelen van een actieve levensstijl.



De deelnemers hebben zicht op
lichaamsbeweging kunnen omzeilen.



De deelnemers zijn op de hoogte van de beweegnormen voor ouderen.



De deelnemers kunnen een weekplan, met hierin een overzicht van geplande
bewegingsactiviteiten, opmaken.



De deelnemers kunnen
lichaamsontspanning.

de

hoe

ze

buikademhaling

hindernissen

toepassen

van

als

voldoende

vorm

van
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MATERIALEN


Flipover en alcoholstift



Pen voor elke deelnemer



Fotoplaat ‘krantenkoppen ouderen en lichaamsbeweging’ (bijlage 1a)



Krantenartikels over ouderen en lichaamsbeweging voor begeleider (bijlage 1b)



Lijst van bewegingsactiviteiten voor elke deelnemer (bijlage 2)



Blanco weekplan voor elke deelnemer (bijlage 3a)



Voorbeeld weekplan voor begeleider (bijlage 3b)

AAN DE SLAG
Stap 1. Inleidend rondje (ca. 10 minuten)
Materiaal:


Krantenkoppen ‘ouderen en lichaamsbeweging’ (bijlage 1a)



Krantenartikels ‘ouderen en lichaamsbeweging’ (bijlage 1b)

“Welkom allemaal, leuk dat jullie er weer bij zijn!
Als aftrap van deze sessie laat ik jullie een aantal koppen van krantenartikels zien.”
Je toont de fotoplaat van Bijlage 1a. Je kan de titels van de artikels best ook hardop
voorlezen. Als de deelnemers meer uitleg bij de koppen willen, dan kan je daarvoor
informatie halen uit de bijgevoegde artikels in bijlage 1b.


Welke titel spreekt jou het meest aan? Denk jij dat die uitspraak klopt? Waarom wel,
waarom niet? Ieder van jullie krijgt de kans om te reageren op deze uitspraken.

De eerste persoon die mag reageren is de persoon die recht tegenover je zit. Daarna ga je
de kring rond in tegenwijzerzin. Dit rondje mag gerust uitmonden in een klein
groepsgesprek.

“Bedankt voor jullie inbreng!”
“Zoals misschien al wel duidelijk is, gaan we het vandaag hebben over lichaamsbeweging.”
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Deze sessie zal meer informatie geven:


over wat lichaamsbeweging allemaal inhoudt



over de voordelen van voldoende lichaamsbeweging



over hoe we concreet lichaamsbeweging kunnen inpassen in ons leven



en ten slotte ook over lichaamsontspanning

Stap 2. Wat is beweging? (ca. 10 minuten)
Materiaal:





Flipover en alcoholstift
Blad ‘lijst bewegingsactiviteiten’ voor elke deelnemers (Bijlage 3)
Pen voor elke deelnemer

Waar denken jullie aan bij het woord ‘lichaamsbeweging’? Welke beelden/andere
woorden/… roept dit bij jullie op?

Je schrijft de antwoorden van de deelnemers best beknopt op de flipover in een
woordenwolk rond het woord LICHAAMSBEWEGING.

“Bedankt voor jullie inbreng!”
“Velen denken bij ‘lichaamsbeweging’ spontaan aan sporten.”
Als er sportieve activiteiten vermeld staan bij de antwoorden op de flipover, dan kan je deze
in een bepaalde kleur omcirkelen of onderlijnen.


Wie van jullie beoefent af en toe een sport? Welke sport doe je dan? Doe je dat alleen,
met een sportpartner of in groepsverband?

Je laat de deelnemers die willen antwoorden even aan het woord.

“Sporten is een onderdeel van lichaamsbeweging. Als je gezondheid het toelaat, dan kan je
tijd vrij maken om geregeld eens te wandelen, fietsen, zwemmen, tennissen of om aan tai
chi of yoga doen. Ook bestaan er allerlei vormen van fitness, wandelen in club, fietsen in
club, tennis, badminton, volleybal of dans. Er bestaan heel wat mogelijkheden!
Aan voldoende lichaamsbeweging doen staat echter NIET gelijk aan fanatiek aan het sporten
slaan of lid zijn van een sportverenging. Ook al MAG dit laatste, het MOET NIET.
Lichaamsbeweging kan je immers halen uit tal van andere dagelijkse activiteiten dan sport!”
Je geeft nu aan iedere deelnemer een blad ‘lijst bewegingsactiviteiten’ en een pen
(bijlage 2).
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Jullie krijgen van mij een blad met een lijst van bewegingsactiviteiten. Hier horen
zowel sportactiviteiten als andere activiteiten bij. In de eerste kolom mogen jullie een
kruisje zetten als jullie deze activiteit wekelijks beoefenen. In de tweede kolom
mogen jullie een kruisje zetten als jullie deze activiteit graag méér zouden willen
beoefenen (bijvoorbeeld van nooit naar één keer per week, of van één keer naar
twee keer per week).
Onderaan de lijst is nog veel ruimte voorzien voor eigen aanvullingen. Denk hiervoor
aan al je bewegings- en sportactiviteiten, aan activiteiten in het huishouden, aan
verplaatsingsactiviteiten,… Wees creatief en bedenk nieuwe bewegingsactiviteiten die
je kan opnemen in je dagelijkse routine.

De deelnemers krijgen nu de tijd om deze lijst in te vullen.

Is er iemand die het lijstje heeft aangevuld met andere bewegingsactiviteiten? Welke
dan?
 Wie kent leuke bewegingsinitiatieven in de buurt?


Stap 3. Bewegingsnormen ouderen (ca. 10 minuten)
Materiaal:


Flipover en alcoholstift

“Jullie hebben nu een overzicht van verschillende bewegingsactiviteiten, maar wanneer
beweeg nu je eigenlijk voldoende als zestigplusser?”
Je hebt de keuze tussen 3 mogelijkheden, al naargelang persoonlijke voorkeur en
mogelijkheden:
Je kan 3 keer per week 20 minuten aan intensieve beweging doen. Hierbij ga
je een stuk sneller ademhalen dan normaal en zweet je goed door. Je kan dit op een
plezierige manier invullen door bijvoorbeeld je favoriete sportactiviteit uit te oefenen
of door te spitten of harken in je tuin. Bouw deze vorm van beweging geleidelijk op
en raadpleeg eerst je arts bij voorgaande hartproblemen of overgewicht, of als je de
voorbije vijf jaar zeer weinig hebt bewogen.
 Beweging hoeft niet altijd intensief te zijn. Een half uurtje matig intensieve
beweging per dag heeft al positieve effecten op je lichaamsgezondheid. Je kan dit
half uurtje bewegen ook opsplitsen in 2 keer 15 minuten of 3 keer 10 minuten. Met
matig intensief bewegen bedoelen we inspanningen waarbij je hart iets sneller gaat
slaan, je vlugger ademhaalt en je lichtjes zweet. Stevig wandelen is hier een goed
voorbeeld van: het is niet intensief, goed vol te houden en je verbrandt er heel wat
calorieën mee.
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Een andere eenvoudige manier om dag in dag uit meer te bewegen, is door meer
stappen te zetten. Als je tussen 60 en 65 jaar bent worden 10000 stappen per dag
aanbevolen, en als je ouder dan 65 jaar bent 8000 stappen per dag aanbevolen.
 Je kan je stappen tellen door gebruik te maken van een stappenteller.
Meer informatie hierover vind je op: www.10000stappen.be


TIP: Je kan het volgende op de flipover schrijven:
AANBEVOLEN HOEVEELHEID BEWEGING =
 3 keer per week 20 minuten intensief bewegen
 Of 30 minuten per dag matig bewegen
 Of 8000 stappen (65+) / 10000 stappen (60-65 jaar) per dag zetten

“Je mag deze richtlijnen nu even vergelijken met je ingevulde lijst van bewegingsactiviteiten.
 Wie heeft het gevoel dat hij voldoende lichaamsbeweging in zijn leven heeft? Vertel

eens iets over je dagelijkse/wekelijkse bewegingsactiviteiten?


Wie heeft het gevoel dat hij onvoldoende beweegt? Vertel eens iets over jouw
dagelijkse/wekelijkse bewegingsactiviteiten?

Vooraleer we gaan bekijken hoe ieder van jullie deze bewegingsnormen kan halen, gaan we
even inzoomen op de hindernissen en voordelen van bewegen.”

Stap 4. Hindernissen beweging (ca. 10 minuten)
Materiaal:


Flipover en alcoholstift

“Ondanks onze goede bedoelingen hebben we allemaal wel eens momenten waarop onze
plannen om te bewegen verstoord worden. Nu jullie een overzicht hebben van de
aanbevolen hoeveelheid beweging per dag en per week, had ik graag van jullie gehoord wat
jullie zou tegenhouden om deze aanbevolen hoeveelheid na te streven.”


Zijn er dingen die jullie tegenhouden om voldoende te bewegen? Welke hindernissen
ervaren jullie?

Je schrijft de antwoorden van de deelnemers best op de flipover. Je maakt twee kolommen
en schrijft als titel van de eerste kolom HINDERNISSEN. De antwoorden schrijf je dan in
deze kolom.
Je kan hier gerust een groepsgesprek aan koppelen.
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“Er bestaan een aantal hindernissen die je dient te overwinnen om voldoende te bewegen,

maar deze hindernissen kun je overwinnen!”

Regen


Hoe zouden we deze hindernis kunnen omzeilen?
Je schrijft de antwoorden van de deelnemers nu in de rechterkolom onder de titel
OPLOSSINGEN.

“Als we de lijst van bewegingsactiviteiten bekijken, dan zien we verschillende activiteiten die
we binnenshuis kunnen beoefenen. Denk maar aan huishoudelijke klussen, gewichtheffen of
stretchoefeningen.
Ook tijdens de reclamepauzes op televisie kan je bijvoorbeeld even rechtstaan om een
theetje te gaan zetten of om een wasmachine aan te zetten. Alle beetjes helpen!
Verder bestaan er bij jou in de buurt vast wel sportverenigingen voor ouderen waar je
overdekt activiteiten kan uitoefenen zoals zwemmen of turnen.”

Alleen


Hoe zouden we deze hindernis kunnen omzeilen?
Je schrijft de antwoorden van de deelnemers nu in de rechterkolom onder de titel
OPLOSSINGEN.

“Misschien heb je er geen zin in om bijvoorbeeld in je eentje een blokje in je buurt te
wandelen, of om in je eentje een ommetje te gaan fietsen. Dan kan je misschien op zoek
gaan naar een beweegpartner! Spreek samen af hoe en wanneer jullie willen samenkomen
om te bewegen.
Of je kan je aansluiten bij een wandel- of fietsclub, sportvereniging of andere verenigingen
met actieve uitstappen en op deze manier een fijne tijd beleven met gelijkgezinden!”

Geen tijd


Hoe zouden we deze hindernis kunnen omzeilen?
Je schrijft de antwoorden van de deelnemers nu in de rechterkolom onder de titel
OPLOSSINGEN.

“Heb je het gevoel geen tijd over te hebben om extra aandacht aan lichaamsbeweging te
besteden? Denk dan aan alle kleine beetjes die helpen: neem eens de trap in plaats van de
lift (of doe de eerste twee verdiepingen met de trap, en neem daarna verder de lift), stap
een aantal haltes vroeger af van de bus of parkeer je auto een beetje verder, …”
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Angst voor blessures


Hoe zouden we deze hindernis kunnen omzeilen?
Je schrijft de antwoorden van de deelnemers nu in de rechterkolom onder de titel
OPLOSSINGEN.

“Het is een feit dat onze conditie stilaan achteruit gaat vanaf de leeftijd van zestig jaar. We
krijgen in meer of mindere mate last van pijnlijke botten, spieren of gewrichten. Onze
dagelijkse bewegingen kunnen minder makkelijk worden en onze mobiliteit dreigt te
verminderen. Maar het goede nieuws is dat studies aantonen dat je via regelmatig bewegen
sterker op je benen blijft staan, en dus ook langer zelfstandig kan leven. Kies daarom
bewegingsactiviteiten uit die jij zelf leuk en doenbaar vindt!
Als je extra wil gaan bewegen en je hebt angst voor blessures, dan raadpleeg je best eerst
je huisarts. Als je lid bent van een sportvereniging, dan kan je best ook je begeleider
inlichten over je medische toestand en eventueel medicijngebruik. Verder is het best om
tijdens sportactiviteiten ruime kledij te dragen die je niet hindert in je bewegingsvrijheid.
Katoenen kleding of speciale sportkledij bieden je het meeste comfort qua vochtopname of
vochtdoorlatendheid. Je schoenen mogen niet te ruim zijn en hebben best geen gladde
zolen. Ook dien je voldoende water te drinken, zeker als je regelmatig intensief beweegt. Er
wordt aanbevolen om per dag 1,5 liter water te drinken.”

KOFFIEPAUZE
(ca. 10 minuten)

Stap 5. Voordelen van beweging (ca. 10 minuten)
Materiaal:


Flipover en alcoholstift

“Waarom is het eigenlijk voordelig om voldoende lichaamsbeweging in te bouwen in ons
dagelijks leven?”


Welke voordelen voor onze lichamelijke gezondheid kan voldoende lichaamsbeweging
volgens jullie opleveren? Welke effecten hebben jullie zelf al ondervonden?
Je kan de antwoorden van de deelnemers beknopt op de flipover schrijven onder de
titel VOORDELEN LICHAMELIJKE GEZONDHEID.
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Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat voldoende lichaamsbeweging tal van voordelen
biedt voor je lichamelijke gezondheid:
 Regelmatig bewegen heeft een positieve invloed op het lichaamsgewicht
 Je verbetert je spijsvertering
 Je hebt een gezonder cholesterolniveau
 Je verbetert je ademhaling
 Je versterkt je botten en spieren
 Je versoepelt je gewrichten
 Je hebt minder kans om te vallen
 Je verbetert je fysieke uithoudingsvermogen
 Je voelt je fitter en kan langer autonoom en onafhankelijk blijven
 Je vermindert de kans op verschillende kankers
 Je vermindert de kans op hart- en vaatziekten


Je hebt een betere nachtrust (op voorwaarde dat je niet sport vlak voor het
slapengaan).

Naast voordelen voor ons lichaam, biedt lichaamsbeweging ook heel wat voordelen voor
onze geest. Denk maar aan het spreekwoord ‘een gezonde geest in een gezond lichaam’.


Welke voordelen voor onze lichamelijke gezondheid kan voldoende lichaamsbeweging
volgens jullie opleveren? Welke effecten hebben jullie zelf al ondervonden?
Je kan de antwoorden van de deelnemers beknopt op de flipover schrijven onder de
titel VOORDELEN GEESTELIJKE GEZONDHEID.

Het kan misschien een beetje vreemd lijken, maar voldoende lichaamsbeweging heeft
positieve gevolgen voor je psychologische welzijn:


Je voelt je minder bedrukt of angstig



Je kan je makkelijker ontspannen



Je hebt een opgewektere stemming



Je piekert minder (omdat je op het moment van matig intensieve lichaamsbeweging
vooral aandacht geeft aan je lichaam, en andere prikkels, zoals piekeren, minder kans
hebben om door te komen in je hersenen)



Je voelt je beter in je vel



Als je met een beweegpartner of in groep beweegt, dan kan je genieten van sociale
steun.

Redenen te over dus om voldoende te bewegen!
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Stap 6. Hoe bewegen (ca. 10 minuten)
Materiaal:



Flipover en alcoholstift
Blad ‘weekplan’ voor elke deelnemer (bijlage 4)

“Als je graag meer wil bewegen, dan kan het helpen om een weekplan bij te houden.”
Je tekent nu het weekplan van bijlage 4 over op de flipover (of je doet dit op voorhand).

“Jullie zien hier een weekplan van maandag tot en met zondag. Elke weekdag is opgedeeld
in drie delen: voormiddag, namiddag en avond. Nu kan je per dagdeel een
bewegingsactiviteit invullen die je makkelijk kan opnemen in je dagelijkse leven. Als je
bijvoorbeeld op vrijdagnamiddag je woonst wil stofzuigen en dweilen, dan schrijf je in je
schema bij vrijdagnamiddag ‘stofzuigen en dweilen’. Of als je iedere ochtend met de hond
gaat wandelen, dan schrijf je in elk voormiddagvakje ‘met hond wandelen’. Of als je
dinsdagnamiddag je stretchoefeningen wil doen, dan vul je deze activiteit in op
dinsdagnamiddag.”
Je schrijft deze voorbeelden op de flipover in het weekplan.

“Jullie krijgen nu van mij een blanco weekplan. Je mag eens nadenken over hoe jij het zou
aanpakken om bijvoorbeeld volgende week iedere weekdag dertig minuten aan beweging te
doen of 8000/10000 stappen te zetten. Het is belangrijk dat je activiteiten kiest die je zelf de
moeite waard vindt en graag doet. Anders zal je je waarschijnlijk toch niet aan je weekplan
kunnen houden. Het helpt ook om vaste tijdstippen te kiezen om een bepaalde
bewegingsactiviteit te doen. Bijvoorbeeld elke ochtend om 9u met de hond gaan wandelen,
of elke vrijdagavond om 16u gaan zwemmen. Als je deze routine niet inbouwt, dan loop je
het risico om de activiteit regelmatig eens over te slaan, waardoor de besproken voordelen
van voldoende lichaamsbeweging al snel verloren gaan. Maak een realistisch plan met
doelstellingen, neem niet te veel hooi op je vork en bouw je beweging geleidelijk aan op
(bijvoorbeeld volgende week gemiddeld 10 minuten extra of 1500 stappen extra per dag
bewegen).”

Je geeft de deelnemers nu tijd om hun weekplan in te vullen. Je helpt waar nodig.

Wie vond het gemakkelijk om het weekplan in te vullen? Vertel er eens wat meer
over?
 Wie vond het moeilijk om het weekplan in te vullen? Vertel er eens wat meer over?
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Stap 7. Relaxatieoefeningen (ca. 15 minuten)
In het onderdeel ‘Stap 7. Relaxatieoefeningen’ hebben jij en de deelnemers verschillende
opties. Afhankelijk van jullie eigen interesses kan je na een korte inleiding kiezen voor optie
1, optie 2 of een combinatie van deze opties.

Naast lichamelijke inspanning doet het ook deugd om je lichaam regelmatig te ontspannen.
Er bestaan veel verschillende manieren om te ontspannen: een warm bad nemen, yoga, tai
chi, massage,…
Hoe ontspan jij je lichaam?
 Wie heeft al ervaring met tai chi, yoga of een andere relaxatiemethode?


Je kan de antwoorden van de deelnemers beknopt op de flipover schrijven.

Optie 1. Eigen inbreng deelnemer(s)
“Op het einde van de eerste sessie hebben we afgesproken dat één (of meerdere) van jullie
ons een demonstratie gaat geven van zijn favoriete relaxatiemethode. Deze deelnemer heeft
dit voorbereid en krijgt nu de kans om dit te delen met de rest van de groep.”
Deze vrijwilliger krijgt hier nu de tijd voor. Je let erop dat ook hier de WAAW-code (die
tijdens sessie 1 besproken werd) gerespecteerd wordt.

“Heel erg bedankt voor je inbreng! Na het volgen van jouw demonstratie zijn de anderen
misschien wel geïnspireerd om zelf op zoek te gaan naar een relaxatiemethode die hij/zij
regelmatig kan toepassen. Applaus!”
Optie 2. Buikademhaling
“Een heel eenvoudige manier om te ontspannen is gebruik maken van de buikademhaling.
Het is zo makkelijk toe te passen, dat je vrij bent om je te ontspannen waar je ook bent:
thuis in de zetel terwijl je televisie kijkt, op de bus, op een bankje in het park, …
Wie heeft er al gehoord van buikademhaling? Wie weet hoe je dat doet?
 Iedereen akkoord om dit eens uit te proberen?


Bij de buikademhaling kunnen we rustig en diep ademhalen. Dit in tegenstelling tot de
borstademhaling, waarin we vooral onze borst gebruiken om lucht in onze longen te zuigen.
De borstademhaling gebruiken we bij fysieke inspanningen en wanneer we angstig of
opgejaagd zijn. Vandaar dat overschakelen naar een buikademhaling, waarin je je middenrif
gebruikt om lucht in je longen te zuigen, zo’n ontspannen en rustgevend effect met zich
meebrengt.
Hoe gebeurt zo’n buikademhaling nu concreet?
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Terwijl je deze stappen hardop voorleest, stimuleer je de deelnemers om deze stappen
onmiddellijk in de praktijk te brengen. Je praat best op een rustige en ontspannen manier.

1. Zet je gemakkelijk en ontspannen op je stoel. Zet je zitvlak naar achter zodat je rug
tegen de rugleuning rust. Zet je benen langs elkaar met je voeten stevig op de
grond. Hou je armen ontspannen en niet-gekruist. Laat je handen ontspannen rusten
op je bovenbenen. Hou je hoofd recht, en zo je wil mag je je ogen sluiten.
2. Leg vervolgens één hand op je buik en één hand op je borstkas. Voel hoe je buik met
iedere ademhaling op en neer gaat. Adem in door je neus en laat je buik tijdens het
inademen opbollen. Bij iedere inademing voel je je buik tegen je hand komen, bij
iedere uitademing voel je hoe je buik terug ruimte geeft aan je hand. Als dit je niet
meteen lukt, dan probeer je wat dieper in en uit te ademen.
3. Wanneer dit lukt, probeer dan wat langer uit te ademen dan in te ademen. Dit doe je
door even te wachten voordat je weer inademt. Bijvoorbeeld: 3 tellen inademen, 1 tel
vasthouden, 4 tellen uitademen, 1 tel vasthouden.

TIP:
Als begeleider kan je deze stap extra begeleiden:
0 sec: ADEM IN
na 3 sec: HOU JE ADEM EVEN VAST
na 1 sec: ADEM UIT
na 4 sec: HOU JE ADEM EVEN VAST
na 1 sec: ADEM IN
Enzoverder…

4. Terwijl je dit doet probeer je enkel op je ademhaling te letten. Voel hoe de
ingeademde lucht volgend traject aflegt: neus, keel, luchtpijp, borstkas, buik. En voel
hoe de uitgeademde lucht via het omgekeerde traject je lichaam verlaat.
Na deze oefening geef je de deelnemers even de tijd om terug volledig ‘wakker’ te worden.

Bedankt allemaal om deel te nemen aan deze oefeningen! Enkel via je ademhaling
ontspannen kan een beetje vreemd overkomen. Dit is dan ook een oefening die niet
iedereen even goed zal liggen. Bedenk je maar dat dit één van de oudste en meest
eenvoudige manier is om je te ontspannen, en dat je volledig vrij bent om te bepalen of je
dit wil uitproberen in je dagelijkse leven of niet. Weet wel dat het effect van de
buikademhaling pas voelbaar wordt als men gedurende minstens 6 weken gemiddeld 3 x per
week oefent. Veel succes aan degenen die dit een kans willen geven!”

Tip:

Jullie kunnen je weekplan met lichaamsbeweging ook aanvullen met momenten van
lichaamsontspanning!
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Stap 8. Afronding (ca. 10 minuten)
We hebben het tijdens deze sessie gehad over lichaamsbeweging en
lichaamsontspanning. Om af te sluiten gaan we een rondje doen met twee vragen:

over

Wat is je favoriete manier van lichaamsbeweging en wanneer is het volgende
moment dat je dit wil toepassen?
 En wat is je favoriete manier van lichaamsontspanning en wanneer is het volgende
moment dat je dit wil toepassen?


Je laat alle deelnemers achtereenvolgens aan het woord.

“Hartelijk dank voor jullie inbreng tijdens deze sessie!”
“Is het voor iedereen nog ok om de volgende sessie rond het afgesproken thema samen te
komen op het afgesproken tijdstip?”
Je bevestigt deze afspraken die jullie tijdens de vorige bijeenkomst gemaakt hebben.

“Het is nog steeds belangrijk dat jullie er de volgende keer allemaal bij zijn.”
“Voordat jullie het lokaal verlaten, mogen jullie ieder nog een blaadje met uitgeschreven tips
meenemen.”
Je legt deze blaadjes op een zichtbare plek in het lokaal, of je deelt ze uit.

“Tot de volgende bijeenkomst!”
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Bijlagen sessie 3
In beweging
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BIJLAGE 1A. KRANTENKOPPEN OUDEREN EN LICHAAMSBEWEGING (BRON: DE MORGEN)

TUINTJE GOED
VOOR GEZONDHEID
VAN OUDEREN

60-plussers moeten
half uur per dag
bewegen

Onderzoek: 6
uur tv-kijken
per dag verkort
leven met 5
jaar.
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BIJLAGE 1B. KRANTENARTIKELS OVER OUDEREN EN LICHAAMSBEWEGING
(BRON: DE MORGEN)

Tuintje goed voor gezondheid van
ouderen
Bron: De Morgen 28/01/11, 09u36

Oudere mensen die een volkstuintje hebben, zijn meetbaar gezonder en fitter dan hun
leeftijdgenoten die niet zo'n plekje groen bezitten. Gemiddeld brengt een zestigplusser in de
zomer 32 uur per week door in de tuin.
Dat heeft Agnes van den Berg van onderzoeksbureau Alterra vastgesteld in een onderzoek
naar het gezondheidseffect van volkstuinen. Volgens Alterra was dit aspect van de volkstuin
nooit eerder onderzocht. De overheid zou volgens haar in het kader van de vergrijzing er
goed aan doen de aanleg van volkstuincomplexen veel meer te stimuleren. (anp/ep)

(Bron: http://www.demorgen.be/dm/nl/993/Gezondheid/article/detail/1214487/2011/01/28/Tuintje-goed-voorgezondheid-van-ouderen.dhtml geraadpleegd op 3/10/12)
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"60-plussers moeten half uur per
dag bewegen"
Bron: ‘De Morgen’ 06/03/08, 16u57

60-plussers kunnen hun levenskwaliteit zo lang mogelijk behouden als ze minstens 30 minuten per
dag matig bewegen. Om die boodschap te verspreiden heeft het "Europees Thematisch Netwerk in
Aangepast Bewegen" (THENAPA II) een dvd en opleidingsprogramma voor begeleiders opgesteld.
Het netwerk verzamelt experts uit 29 Europese landen en staat onder leiding van professor Herman
Van Coppenolle (KUL).
Ziekten voorkomen
Uit onderzoek blijkt dat ouderen meerdere ziekten kunnen voorkomen door meer te bewegen, zegt
Van Coppenolle. Ze kunnen langer hun geliefde activiteiten uitvoeren zoals reizen, wandelen, fietsen
en zwemmen, maar ze kunnen ook langer zelfstandig alleen wonen. Dit geldt ook voor ouderen met
een aangeboren of verworven fysieke beperking of handicap.
Dirk Tieleman
Mede door de vergrijzing is er een "aardverschuiving" nodig om de mentaliteit van ouderen te
veranderen, zegt Van Coppenolle. Ex-VRT-journalist Dirk Tieleman getuigde over de positieve invloed
op zijn gezondheid van de bewegingsactiviteiten, die hij sinds 2000 met Van Coppenolle uitvoert.
"Sindsdien ben ik nooit meer ziek geweest en leef ik meer dan ooit met plezier. Het is inderdaad nooit
te laat om actief te worden", zei Tieleman. (belga/gb)
(Bron: http://www.demorgen.be/dm/nl/993/Gezondheid/article/detail/196617/2008/03/06/60-plussers-moeten-half-uurper-dag-bewegen.dhtml geraadpleegd op 3/10/12)
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Onderzoek: 6 uur tv-kijken per
dag verkort leven met 5 jaar
Bron: ‘De Morgen’ 16/08/11, 14u43

Zes uur per dag televisiekijken, met de daarbij horende zittende levensstijl, verkort het leven
met gemiddeld 4,8 jaar. Dat blijkt uit een levensloopanalyse bij ruim 11.000 Australiërs. Dat
meldt het British Journal of Sports Medicine.
De impact van televisiekijken op de levensverwachting, lijkt sterk op de gevolgen van roken of een
gebrek aan beweging. Televisiekijken zorg voor weinig beweging, en dat leidt sneller tot
hartproblemen of beroertes.
De onderzoekers van de Universiteit of Queensland gebruikten gegevens van ruim 11.000
volwassenen van de Australian Diabetes, Obesity and Lifestyle Study. Ze combineerden die gegevens
met officiële sterftecijfers en maakten een levensloopanalyse.
Elk uur televisiekijken na de leeftijd van 25 jaar, verkort het leven met 22 minuten, zo zeggen de
onderzoekers. Wie zijn hele leven dagelijks gemiddeld zes uur televisie kijkt, leeft vijf jaar minder dan
iemand die geen televisie kijkt. Gelijkaardig onderzoek wees uit dat wie zijn leven lang rookt,
gemiddeld vier jaar minder leeft. Eén sigaret kost een roker elf minuten, het equivalent van een uur
televisie kijken. (belga/vsv)
(Bron http://www.demorgen.be/dm/nl/993/Gezondheid/article/detail/1305351/2011/08/16/Onderzoek-6-uur-tvkijken-per-dag-verkort-leven-met-5-jaar.dhtml geraadpleegd op 3/10/12)
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BIJLAGE 2. LIJST BEWEGINGSACTIVITEITEN
Doe ik al

Wil ik meer
doen

1. Recreatief wandelen
2. Recreatief fietsen
3. Zwemmen
4. Joggen
5. Turnen
6. Tennissen
7. Badminton
8. Volleybal
9. Dans
10. T’ai chi
11. Yoga
12. Fitness
13. Regelmatig de trap nemen
14. De hond uitlaten
15. Met de kleinkinderen spelen
16. Stofzuigen
17. Dweilen
18. Ramen lappen
19. Planten snoeien
20. Gras maaien
21. Spitten
22. Met de fiets boodschappen doen
23. Te voet boodschappen doen
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24. Stevig doorstappen ipv slenteren
25. Gewichtheffen
26. Stretchoefeningen
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
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BIJLAGE 3A. BLANCO WEEKPLAN
Voormiddag

Namiddag

Avond

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag
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BIJLAGE 3B. VOORBEELD WEEKPLAN
Voormiddag

Maandag

Met hond wandelen

Dinsdag

Met hond wandelen

Woensdag

Met hond wandelen

Donderdag

Met hond wandelen

Vrijdag

Met hond wandelen

Zaterdag

Met hond wandelen

Zondag

Met hond wandelen

Namiddag

Avond

Stretchoefeningen

Stofzuigen + dweilen
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TIPS SESSIE 3


Probeer minstens een half uurtje per dag te bewegen. Hierdoor
verbeter je je lichamelijke conditie, je humeur en je slaap.
Je kan er ook voor kiezen om per dag 2 keer 15 minuten of 3 keer 10
minuten te bewegen.



Het opstellen van een weekplan kan je helpen om meer te bewegen.
Zo kan je bijvoorbeeld op voorhand plannen dat je dinsdagvoormiddag het
huishouden doet of dat je vrijdagnamiddag gaat zwemmen. Hang het
weekplan op een zichtbare plaats.



Doe kalm aan. Forceren hoeft niet! Span je een beetje in zodat je iets
vlugger ademhaalt maar nog steeds een gesprek kan voeren.



Wees creatief. Zoek een geschikte sport of andere bewegingsactiviteit
die aansluit bij je eigen interesses en mogelijkheden: denk maar aan
tuinieren, het huishouden doen met een muziekje op, een fiets- of
wandeltocht, de trap nemen in plaats van de lift, zwemmen, je aansluiten
bij een sportvereniging,…



Kies iets waar je plezier aan beleeft.



Begin langzaam. Loop niet te hard van stapel. Zorg bij sportactiviteiten
voor opwarming. Vraag advies aan je huisarts.



Maak ook voldoende tijd voor lichaamsontspanning: breng jezelf tot
rust met het luisteren naar je lievelingsmuziek, het nemen van een warm
bad, een aantal minuutjes buikademhaling,…
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SESSIE 4
DE BOOG KAN NIET ALTIJD GESPANNEN STAAN
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INLEIDING
KADER
De boog kan niet altijd gespannen staan
Deze sessie wil de deelnemers hulpmiddelen aanreiken om met spanning om te gaan.
Momenten van spanning zijn er wanneer je het gevoel hebt dat het je te veel wordt,
wanneer je prikkelbaar bent of wanneer je het gevoel hebt dat je je hoofd boven water moet
houden. Deze momenten kunnen variëren van het missen van de bus tot het rouwen om een
overleden dierbare. Moeilijke momenten duiden we hier aan met het beeld van een
gespannen boog.
De hulpmiddelen hebben als doel deze spreekwoordelijke boog te ontspannen. Dit is
noodzakelijk voor het bekomen of het behouden van een goed gevoel in hoofd en lichaam.
Je kan de boog ontspannen door moeilijkheden te aanvaarden en gebruik te maken van
oplossingsgerichte strategieën.

Momenten van spanning bij ouderen
Ouderen komen meer dan andere leeftijdsgroepen in aanraking met een aantal negatieve
levensveranderingen: het overlijden van geliefden, ziekte, invaliditeit, minder financieel
vermogen of een grotere afhankelijkheid. Ook al zijn dit moeilijke gebeurtenissen, ouderen
bezitten een goede veerkracht om met deze problemen om te gaan. Velen hebben immers
gedurende hun leven geleerd dat harde tijden en verlies onvermijdelijk deel uitmaken van
het leven. Tijdens deze sessie worden de deelnemers tijdens verschillende onderdelen
uitgenodigd om met elkaar te delen hoe zij omgaan met zulke moeilijke momenten.

Genieten van de kleine dingen
Ouderen kunnen zelf de spreekwoordelijke boog ontspannen door aandacht te hebben voor
de kleine positieve dingen in het leven. Iedereen heeft wel activiteiten waar hij plezier aan
beleeft. Een kopje koffie gaan drinken in de stad, verhalen over vroeger vertellen aan de
kleinkinderen, of wandelen in de natuur.

Humor
Het blijven behouden van een gevoel voor humor maakt de moeilijke momenten lichter. Het
doet ons de dingen relativeren en leidt ons af van gepieker. En het brengt mensen samen.
Verder blijkt uit onderzoek dat lachen positieve gevolgen heeft voor onze lichamelijke
gezondheid (verlaagt de bloeddruk, vermindert de productie van een bepaald stresshormoon
en stimuleert de productie van een natuurlijke pijnstiller).
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RET-methodiek
RET staat voor rationeel-emotieve training. Deze methodiek gaat ervan uit dat negatieve
gedachten verantwoordelijk zijn voor negatieve gevoelens. RET stelt namelijk dat aan ieder
gedrag en iedere emotie een bepaalde gedachte voorafgaat. Ongewenste gedachten leiden
hierdoor tot ongewenste handelingen en ongewenste emoties. Met de RET-methode leer je
om je denken kritisch te evalueren en beter grip op moeilijke situaties te krijgen. Deze
methode wordt tijdens deze sessie toegepast in het onderdeel ‘omgaan met momenten van
spanning: helpende gedachten’.

Rouw
Rouw is een periode waar iedereen die een geliefde verliest door moet. Je kan vier taken
onderscheiden in een rouwperiode:
1. De realiteit van het verlies aanvaarden: de eerste schok na het overlijden van een
geliefde duurt uren tot soms weken. Daarna word je je moeizaam bewust van het
verlies. Wanneer deze realiteit doordringt zijn de rouwgevoelens het meest intens:
angst, verdriet, protest, woede, hulpeloosheid, frustratie, gevoelens van verlating en
verlangen naar de overledene. Je kan je obsessief gaan bezighouden met de precieze
omstandigheden van het overlijden. Ook is de rouwende vaak verstrooid, kan hij zich
maar moeilijk concentreren, denkt hij voortdurend aan de overledene en heeft hij
slaap- en eetproblemen. Dit zijn allemaal symptomen van een depressie en horen
onvermijdelijk bij het rouwproces.
2. De pijn om het verlies verwerken: elke opwelling van pijn om het gemis brengt de
rouwende al iets dichter bij de verwerking. Na honderden, of zelfs duizenden, van
deze opwellingen zal de rouwende beginnen te begrijpen dat de door hem gewenste
relatie met de overledene niet meer mogelijk is. Een fysieke relatie zal
getransformeerd moeten worden naar een innerlijke representatie.
3. Zich aanpassen aan een wereld zonder de overledene: naast het verwerken van de
emotionele pijn dient de rouwende ook aandacht te besteden aan meer praktische
zaken. Zo dient hij bepaalde vaardigheden aan te leren die de overleden persoon
voor het overlijden voor hem opnam (bijvoorbeeld de financiën regelen, koken,…).
Men moet het dagelijkse leven opnieuw organiseren.
4. Een innerlijke band creëren met de overleden persoon en verdergaan met het leven:
je kan verdergaan met je leven door alledaagse verantwoordelijkheden op te nemen,
te investeren in nieuwe activiteiten en doelen, oude banden te versterken en nieuwe
relaties op te bouwen.
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DOEL


De deelnemers hebben zicht op momenten waarop ze gespannen of ontspannen zijn.



De deelnemers weten dat er verschillende manieren zijn om met moeilijke momenten
om te gaan: doorzetten, omvormen van negatieve gedachten tot positieve
gedachten, genieten van de kleine dingen van het leven.



De deelnemers hebben een aantal tips op zak om met verlieservaringen om te gaan.



De deelnemers zijn zich bewust van de positieve kracht van humor.

MATERIAAL







Flipover en alcoholstift
Themafoto ‘De boog kan niet altijd gespannen staan’ (bijlage 1)
Voorbeeld woordenwolk spanning (bijlage 2)
Fotoplaat ‘Spreuken over doorzetten’ (bijlage 3)
Fotoplaat ‘Kleine positieve dingen’ (bijlage 4)
Blad met ‘Lijst kleine positieve dingen’ voor elke deelnemer (bijlage 5)

AAN DE SLAG
Stap 1. Inleidend rondje (ca. 10 minuten)
“Welkom allemaal op de sessie ‘De boog kan niet altijd gespannen staan’!
Het spreekwoord ‘De boog kan niet altijd gespannen staan’ werd al gebruikt ten tijde van de
Grieken en Romeinen. Het wil duidelijk maken dat je moeilijke tijden best af en toe
doorbreekt met wat ontspanning.
Iedereen ontspant op zijn eigen manier. Maar welke tips zou jij, na het volgen van de
voorbije sessie(s) van Zilverwijzer, geven aan iemand die de spreekwoordelijke boog even
wil ontspannen? Je kan terugdenken aan de 10 tips van Fit in je hoofd van de eerste sessie,
of aan de sessies rond Geven & Nemen en Beweging.”
Je laat elk van de deelnemers één advies geven aan de persoon die rechts van hem zit.
Dit rondje heeft als doel de deelnemers opnieuw in te leiden in het op een positieve manier
zorg dragen voor je geestelijke gezondheid.

“Dankjewel voor de handige tips!”
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Stap 2. Metafoor ‘De boog kan niet altijd gespannen staan’ (ca. 10
minuten)
Materiaal:




Themafoto ‘De boog kan niet altijd gespannen staan’ (bijlage 1)
Voorbeeld woordenwolk spanning (bijlage 2)
Flipover + alcoholstift

Je toont de themafoto ‘De boog kan niet altijd gespannen staan’ (bijlage 1).
“Op deze foto zien jullie een pijl en een boog. Het spreekwoord ‘De boog kan niet altijd

gespannen staan’ wil letterlijk zeggen dat als de elastiek van de boog te lang opgespannen
staat, de elastiek dan ofwel knapt ofwel verslapt. De elastiek moet dus geregeld in
rusttoestand gebracht worden.
Je kan dit spreekwoord nu toepassen op je eigen geestelijke gezondheid. Iedereen kent wel
momenten dat hij zich gespannen voelt, en iedereen kent wel momenten dat hij zich
ontspannen voelt. Net zoals een boog kan jij dus gespannen of ontspannen zijn.
Je merkt dat je GESPANNEN bent wanneer je het gevoel hebt dat het je te veel wordt,
wanneer je prikkelbaar bent of wanneer je het gevoel hebt dat je je hoofd boven water moet
houden.
-

Wie herkent dit gevoel?
De deelnemers die dit gevoel herkennen mogen hun hand opsteken. Het is niet de
bedoeling dat ze hier meer uitleg bij geven, maar het kan hen al helpen om te zien
dat ze niet alleen zijn in het zich van tijd tot tijd gespannen voelen.

Er kunnen heel veel verschillende redenen zijn waarom dat je je geestelijk gespannen voelt.
Denk maar aan het missen van de bus, het vergeten van je boodschappenlijstje, ruzie
hebben met de buren, het missen van een partner, financiële zorgen hebben of ziek zijn.
Je schrijft deze redenen voor spanning op de flipover in een woordenwolk (bijlage 2).
-

Wie heeft nog voorbeelden van momenten van spanning?

Je vult de woordenwolk aan met antwoorden van de deelnemers. Bijvoorbeeld haasten om
de bus te halen, griep hebben, te veel drukte in huis met kleinkinderen, niet goed slapen,
verlies van zicht of gehoor, piekeren, wachten bij de dokter, ruzie met partner, verdriet om
verlies dierbare,…

Wat de reden van spanning ook mag zijn, iedereen maakt soms of geregeld van deze
moeilijke momenten mee. Soms kunnen we niets aan de situatie veranderen die het ons zo
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moeilijk maakt, bijvoorbeeld als we lichamelijk ziek zijn of als we een geliefde hebben
verloren. Dan kunnen we niets anders doen dan deze situatie proberen te aanvaarden, hoe
moeilijk dit ook is of hoe lang zo’n moeilijke periode ook kan duren.
Waar we echter wél zelf iets aan kunnen doen is de manier HOE dat we met deze situatie
omgaan.

Stap 3. Omgaan met momenten van spanning: doorzetten (ca. 5 minuten)
Materiaal:
-

Fotoplaat ‘Spreuken over doorzetten’ (bijlage 3)

“Er zijn verschillende manieren om met momenten van spanning om te gaan.”
Je toont nu de fotoplaat ‘Spreuken over doorzetten’ (bijlage 3).

Wie herkent volgende manieren om met moeilijke momenten of situaties om te
gaan?
 Hebben jullie ze eerder bij jullie thuis of op school gehoord?
 Passen jullie deze uitspraken ook zelf toe?


“Velen van jullie kennen dit soort uitspraken vanuit jullie opvoeding. Op sommige momenten
kunnen deze uitspraken of tips zeker van pas komen om met een moeilijke situatie om te
gaan. Maar daarnaast bestaan er nog andere manieren die kunnen helpen!”

Stap 4. Omgaan met momenten van spanning: helpende gedachten (ca. 20
minuten)
Materiaal:


Flipover en alcoholstift

“Soms kan je niets aan een situatie veranderen, maar wel aan de gedachten en gevoelens
die je erbij hebt.”
Stel bijvoorbeeld:
SITUATIE
GEDACHTE
GEVOELENS

Vlak voor het slapengaan hoor je een geluid.
Ik denk dat er een inbreker in huis is.
Ik voel angst.

Je schrijft dit schema situatie – gedachten – gevoelens best op de flipover.

“Je kan echter ook gevoelens en gedachten hebben die minder spanning met zich
meebrengen, ook al blijft de oorspronkelijke situatie hetzelfde:
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SITUATIE
GEDACHTE
GEVOELENS

Vlak voor het slapengaan hoor je een geluid.
Ik denk dat er buiten iets is omgevallen door de wind.
Ik heb een gerust gevoel.

Zoals je merkt kan je dus zelf kiezen welke gedachten en gevoelens jij bij een bepaalde
situatie hebt. Op die manier kan je dus ook zelf bepalen hoeveel spanning je ervaart.
Laten we als meer uitgebreid voorbeeld volgende situatie nemen: René heeft
gehoorproblemen en de arts raadt hem aan zich een hoorapparaat aan te schaffen. Dit is
voor René een situatie die hem veel spanning bezorgt.
Laten we eens kijken hoe het zit met René en hoe hij de spanning zelf zou kunnen
verminderen. We doet dit door het probleem van René op te splitsen in drie delen: situatie,
gedachten en gevoelens.”
Je gebruikt nu de flipover om de uitleg in een duidelijk schema te zetten.
SITUATIE. We gaan de situatie bespreken zoals een camera deze zou registreren. Alles wat

hierbuiten valt bespreken we zo dadelijk bij ‘gedachten’ en ‘gevoelens’. Let op, dit is geen
gemakkelijke oefening!
De situatie ziet er als volgt uit:




René heeft wegens het ouder worden last van gehoorproblemen.
Zijn huisarts raadt hem aan een gehoorapparaat te dragen.
Heeft er iemand nog suggesties om ‘situatie’ aan te vullen?
Denk eraan dat hier enkel dingen mogen worden opgeschreven die een camera
objectief zou kunnen registreren. Hier horen enkel observeerbare gegevens thuis.

GEDACHTEN. Deze situatie roept bepaalde gedachten op bij René:

Mijn lichaam heeft te kampen met ouderdomsverschijnselen.
 Mensen gaan me anders behandelen als ik een hoorapparaat draag.
 Het gaat vervelend zijn om te wennen aan een gehoorapparaat.
 Ik wil zo lang mogelijk onafhankelijk blijven zonder hulpmiddelen.




Heeft er iemand nog suggesties om ‘gedachten’ aan te vullen?
Let er op dat je ‘gedachten’ niet verwisselt met ‘gevoelens’.

GEVOELENS. Deze gedachten roepen op hun beurt bepaalde gevoelens op bij René:

Ik heb angst
 Ik voel frustraties
 Ik voel verdriet
 Heeft er iemand nog suggesties om ‘gevoelens’ aan te vullen.


“We hebben nu een overzicht van René’s situatie, gedachten en gevoelens die aan de bron
liggen van zijn spanning.
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Aan de SITUATIE zelf kunnen we niets veranderen. René’s gehoor gaat nu eenmaal achteruit
en de enige oplossing om terug beter te kunnen horen blijft volgens de arts het dragen van
een gehoorapparaat.
We kunnen de spanning echter wél verminderen door onze gedachten aan te passen,
waardoor ook ons gevoel in positieve zin zal veranderen.”
HELPENDE GEDACHTEN. René zou zijn gedachten kunnen omvormen tot:

Het dragen van een hoorapparaat staat niet gelijk aan het totaal afhankelijk zijn van
hulpmiddelen.
 Een hoorapparaat gaat ervoor zorgen dat ik terug beter hoor en daardoor beter kan
communiceren met anderen.
 Na een tijdje zal ik wel gewoon worden aan het dragen van een hoorapparaat.
 Het is normaal dat mijn lichaam verandert omwille van het ouder worden.




Heeft er iemand nog suggesties om ‘gedachten’ aan te vullen?

NIEUWE GEVOELENS. De helpende gedachten kunnen volgende gevoelens oproepen:

Ik ben blij dat ik geholpen wordt.
 Ik voel me opgelucht dat ik binnenkort weer volwaardig aan gesprekken kan
deelnemen.
 Ik aanvaard dat mijn gehoor niet meer is zoals vroeger.
 Ik ben dankbaar om de dingen die ik wél nog zelfstandig kan.




Heeft er iemand nog suggesties om ‘gevoelens’ aan te vullen.

We kunnen dus onze gevoelens van spanning verminderen door onze negatieve gedachten
om te vormen naar meer positieve gedachten. Dit is iets waar we zelf invloed op kunnen
uitoefenen. De situatie zelf kunnen we enkel proberen te aanvaarden.
Het is niet zo gemakkelijk om situatie, gedachten en gevoelens van elkaar te scheiden.
Vandaar dat we in groep nog eens deze oefening gaan maken.


Wie heeft er een voorbeeld van een situatie waar hij/zij de laatste tijd een gespannen
gevoel van krijgt?

Je gebruikt nu een nieuw blad van de flipover en maakt een nieuw schema: situatie,
gedachten, gevoelens, helpende gedachten, nieuwe gevoelens.
Afhankelijk van de tijd die jullie hier aan willen besteden, kunnen jullie nog één of meerdere
situaties van spanning op deze manier opsplitsen en bespreken.

“Thuis kunnen jullie deze oefening ook zelf doen met pen en papier.”
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KOFFIEPAUZE
(ca. 10 minuten)

Stap 5. Verlieservaringen (ca. 20 minuten)
Materiaal:


Flipover en alcoholstift

“Vlak voor de pauze hebben we een manier besproken om de spreekwoordelijke boog te
ontspannen. Zo kan je situatie, gedachten en gevoelens van elkaar proberen te scheiden om
daarna je gedachten en gevoelens in positieve richting te veranderen. Het is echter niet altijd
even gemakkelijk om op deze manier met moeilijke momenten om te gaan. Soms moeten
we zo iets ingrijpends verwerken, dat we in de eerste plaats onze energie nodig hebben
enkel om de moeilijke situatie te aanvaarden.
Eén van de dingen die ons heel veel spanning en verdriet kunnen bezorgen zijn
verlieservaringen. Vanaf de leeftijd van zestig jaar komen we meer en meer in contact met
verlieservaringen. Iemand verliezen die je lief hebt is één van de moeilijkste dingen die je in
je leven kan meemaken. Het vraagt veel van de levenskunst van mensen om met deze
moeilijke levensgebeurtenissen om te gaan. Rouwen kan ondraaglijk aanvoelen maar is een
noodzakelijk proces. Iedereen verwerkt verlies op zijn eigen manier. Het hangt af van het
soort verlies, je opvoeding, je geloof, je leeftijd, je andere sociale relaties, je fysieke en je
emotionele gezondheid.
Je kan op verschillende manieren op een verlies reageren, maar uiteindelijk bestaat rouw wel
uit een aantal kernemoties. Eerst is er onrust en hulpeloosheid. Dit kan gepaard gaan met
woede, ook op degene die is overleden. Dit is een natuurlijk deel van het rouwproces waar
je je niet schuldig over hoeft te voelen. Vaak voel je je ook fysiek ziek: je hebt meer kans op
rug-, buik- of hoofdpijn en je bent meer vatbaar voor infecties. Ook kan het zijn dat je
verstrooid bent en dat je je maar moeilijk kan concentreren. Meestal komt de echte
droefheid pas later naar boven.
Het is belangrijk om jezelf niet te veroordelen en het verdriet en de woede er te laten zijn.
Meestal gaat het beetje bij beetje wel beter. Clichés als ‘de tijd heelt alle wonden’ zijn hier
wel van toepassing. Het gemis zal waarschijnlijk blijven maar het diepe verdriet kan minder
worden. Als de intense gevoelens van verdriet en woede echter ook na lange tijd niet minder
worden, dan kan je best langsgaan bij je huisarts. Die kan je dan verder helpen of verwijzen
naar meer gespecialiseerde hulp.
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Ik kan me voorstellen dat een aantal onder jullie zelf al zo’n verlieservaring hebben
meegemaakt of dat jullie iemand in je nabije omgeving kennen of gekend hebben die met
zo’n verlieservaring te kampen heeft gehad. Jullie hebben van dichtbij zo’n proces van
ongeloof, verdriet, woede en aanvaarding meegemaakt.”


Welke tips zou jij nu anderen willen geven die te maken hebben met een ingrijpende
verlieservaring? Wat heeft jou of mensen om je heen door een periode van rouw
geholpen? Denk aan concrete tips als met iemand praten, voldoende slapen,…

Je kan de antwoorden van de deelnemers beknopt op de flipover schrijven.
Daarna kan je de antwoorden van de deelnemers samenvatten, of aanvullen met volgende
tips:


Druk jezelf uit. Praten is vaak een goede manier om pijnlijke emoties te verzachten.
Praten met een vriend, een familielid, een gezondheidswerker of therapeut kan het
genezingsproces doen aanvatten.



Aanvaard sociale steun. Laat anderen in het begin van het rouwproces toe om voor je
te koken, boodschappen voor je te doen en je gezelschap te houden. Wees assertief
en zeg mensen duidelijk waar je behoefte aan hebt zodat zij je ook echt kunnen
helpen.



Laat jezelf toe om je verdrietig te voelen. Dit is een gezond deel van het rouwproces.
Huilen laat het lichaam toe om spanning los te laten. Aanvaard dat je soms heel
hevige emoties te verwerken hebt zoals verdriet, woede en angst.



Erken dat het een hele tijd gaat duren eer je je rouwgevoelens verwerkt hebt. Het
kan weken, maanden of jaren duren eer je uit de rouwperiode bent.



Hou een schema bij van simpele dingen in je routine. Het vermindert paniekerige
gevoelens. Zo kan je jezelf voornemen om minstens één keer per week andere
mensen te zien. Of je neemt je voor om op iedere dag drie evenwichtige maaltijden
te blijven eten.



Slaap. Emotionele belasting kan je je erg moe doen voelen. Als je moeite hebt met
slapen, ga dan eens langs bij je huisarts.



Vermijd dingen die de pijn verdoven, zoals alcohol. Eens de verdoving is uitgewerkt,
voel je je immers enkel nog slechter.



Eet gezond. Een gezond, goed gebalanceerd dieet helpt je beter met je emoties om
te gaan.



Koester je herinneringen. Erken dat je geen band meer kunt hebben met de
overledene zoals voordien. Maar je kan wel op basis van herinneringen een innerlijke
band met de overledene opbouwen via foto’s, gebed of andere symbolen of rituelen.



Wees geduldig.



Zoek een ondersteunende groep op.



Investeer in nieuwe sociale relaties wanneer je daar klaar voor bent. Je kan beginnen
met kleine stapjes: een avondje uit, een etentje met vrienden of een korte vakantie.

“Bedankt voor jullie persoonlijke inbreng!”

101

Stap 6. Genieten van de kleine dingen (ca. 10 minuten)
Materiaal:



Fotoplaten kleine positieve dingen (bijlage 4)
Blad met lijst ‘kleine positieve dingen’ voor iedere deelnemer (bijlage 5)

“Of we nu met een moeilijke rouwperiode te maken hebben of niet, er bestaan altijd kleine

en eenvoudige manieren om jezelf even minder gespannen te voelen! Zo kan het helpen om
te genieten van de kleine dingen des levens. Als je bijvoorbeeld echt de tijd neemt om te
genieten van het kopje koffie dat je drinkt of van het uitzicht op de velden bij je thuis, dan
besteed je even geen aandacht aan eventuele spanning en dan kan je je beter voelen, al is
het maar voor even.
Wat volgt is een oefening die je wil helpen om zicht te krijgen op de activiteiten die je
plezierig vindt en die de spreekwoordelijke boog dus even ontspannen. Deze oefening lijkt
misschien een beetje banaal, maar is het niet. Iemand die heel gespannen is, doet weinig
plezierige dingen. Omgekeerd geldt het ook: iemand die weinig plezierige dingen doet, zal
zich al vlug gespannen voelen. Eigenlijk gaat het om een negatieve spiraal: je voelt je
gespannen en daarom doe je weinig plezierige dingen. Omdat je weinig plezierige dingen
doet, voel je je nog slechter, …
Gelukkig bestaat er ook de opwaartse spiraal: als je meer plezierige activiteiten onderneemt,
dan zal je je een stuk beter voelen. En omdat je je beter voelt, ben je meer geneigd om van
alles te ondernemen. Eén activiteit per dag waar je plezier aan beleeft, kan echt al een
wereld van verschil maken.
Of we nu het gevoel hebben dat onze boog heel erg gespannen staat, of maar een beetje, of
helemaal niet, het helpt altijd om oog te hebben voor kleine positieve dingen.”
Je toont nu de foto’s van bijlage 4.

“Voor de één is het een warm bad nemen, voor de ander is het languit in bed blijven liggen,
voor de ander is het misschien een uurtje gewoon voor de televisie hangen of naar muziek
luisteren en voor nog een ander betekent het eindelijk eens dat boek lezen dat al zo lang in
de boekenkast ligt. Iedereen ontspant zich op zijn eigen manier. Nog voorbeelden? Wel, je
kan je prima ontspannen met kleine, gewone activiteiten die je leuk vindt: dieren verzorgen,
naar de sauna gaan, met de kleinkinderen spelen, gezellig babbelen,... Ook creatieve
expressie werkt heel ontspannend: tekenen, schilderen, musiceren, iets bouwen, een gedicht
maken of in je dagboek schrijven,… Doe je liever aan sport? Wandelen, fietsen, zwemmen,
lopen,… doen de spanning verdwijnen.
Ik geef jullie nu een lijst met kleine positieve dingen, die jullie verder mogen aanvullen. Jullie
mogen ook een kruisje zetten bij de activiteiten waar jullie van genieten en die jullie
regelmatig doen, en een kruisje bij de activiteiten die jullie nog niet doen, maar die jullie wel
eens graag zouden willen doen (zie bijlage 5).”
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Je geeft de deelnemers hier nu even de tijd voor.

“We eindigen dit onderdeel met een groepsgesprek”
Wie van jullie heeft het gevoel voldoende momenten van ontspanning voor zichzelf te
nemen? Hoe merk je dat? Wat helpt jou daarbij?
 Wie van jullie heeft het gevoel onvoldoende momenten van ontspanning voor zichzelf
te nemen? Hoe merk je dat? Wat zou jou helpen om dit te veranderen?


“Tot slot van dit onderdeel wil ik jullie aanmoedigen om voor elke dag één activiteit in te
lassen die die dag de moeite waard kan maken. Zaken die moeten gebeuren, worden
gewoonlijk goed op voorhand gepland. Waarom zou je dat dan ook niet doen voor de
activiteiten die plezierig zijn?”

Stap 7. Afronding (ca. 10 minuten)
“Eén van de meest eenvoudige manieren om te ontspannen is eens goed te lachen! Niet
voor niets bestaat het spreekwoord ‘lachen is gezond’. Iedereen heeft wel al ervaren dat een
gezonde lachbui echt deugd kan doen. Daarom gaan we deze sessie al lachend afsluiten.”


Wie wil er een leuke anekdote of een goede mop met ons delen?

Je geeft alle deelnemers die willen de kans om een verhaal of mop te delen, als de
resterende tijd je dit toelaat.

“Hartelijk dank voor jullie inbreng tijdens deze sessie!”
“Is het voor iedereen nog ok om de volgende sessie rond het afgesproken thema samen te
komen op het afgesproken tijdstip?”
Je bevestigt deze afspraken die jullie tijdens de vorige bijeenkomst gemaakt hebben.
“Het is nog steeds belangrijk dat jullie er de volgende keer allemaal bij zijn.
Voordat jullie het lokaal verlaten, mogen jullie ieder nog een blaadje met uitgeschreven tips
meenemen.”
Je legt deze blaadjes op een zichtbare plek in het lokaal, of je deelt ze uit.

“Tot de volgende bijeenkomst!”
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Bijlagen sessie 4
De boog kan niet altijd gespannen staan
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BIJLAGE 1. THEMAFOTO ‘DE BOOG KAN NIET ALTIJD GESPANNEN STAAN’

DE BOOG KAN NIET ALTIJD GESPANNEN STAAN
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BIJLAGE 2. VOORBEELD WOORDENWOLK SPANNING

Ruzie met de buren

SPANNING

Bus missen

Boodschappenlijstje vergeten

Ziekte

Missen van een partner
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BIJLAGE 3. SPREUKEN OVER DOORZETTEN

WILLEN IS
KUNNEN!
NIET OPGEVEN, MAAR DOORGAAN!

JE MOET DOOR DE ZURE APPEL BIJTEN!
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BIJLAGE 4. GENIETEN VAN DE KLEINE DINGEN
LUIEREN
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IN GEZELSCHAP
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CREATIEVE EXPRESSIE
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SPORTEN

111

BIJLAGE 5. LIJST ‘GENIETEN VAN DE KLEINE DINGEN’
Zaken die je al doet…

Zaken die je zou willen
doen

1. Luieren
Een bad nemen
Slapen
Televisie kijken
Muziek luisteren

2. Kleine activiteiten
Voor huisdier zorgen
Met kleinkinderen spelen
Praten in gezelschap

3. Creatieve expressie
Tekenen
Schilderen
Musiceren
Knutselen

4. Sporten
Wandelen
Joggen
Fietsen
zwemmen

yoga
5. Andere
In de tuin zitten
Koken
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Genieten van lekker eten
Naar een eredienst gaan
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TIPS SESSIE 4



Iedereen heeft wel eens een periode dat alles tegenzit. Enkele tips:
hou je hoofd boven water, probeer van dag tot dag te leven en wees
niet te hard voor jezelf.



Aanvaard dat het soms minder gaat. Probeer er het beste van te
maken en probeer dingen te doen die je toch leuk vindt.



Neem regelmatig een adempauze. Maak regelmatig een moment
voor jezelf vrij waarin je niks hoeft te doen.



Geniet van de kleine dingen: genieten geeft je een ontspannen
gevoel, zorgt voor een positieve stemming is werkt als antigif tegen
somberheid!



Zoek wat bij jou past. Ontspanning is voor iedereen verschillend:
wandelen, tekenen, fietsen, op een bankje in het park zitten, met de
kleinkinderen spelen, creatief bezig zijn, naar muziek luisteren, dieren
verzorgen, een bad nemen, naar de sauna gaan, bidden, mediteren,…



Soms kan je niets aan een bepaalde situatie veranderen, maar wel
aan de gedachten en gevoelens die je erbij hebt. Probeer negatieve
gedachten om te zetten in helpende gedachten, en merk dat ook je
gevoelens positiever worden.



Humor is één van de sterkste wapens tegen een dipje! Lachen
stimuleert de aanmaak van natuurlijke pijnstillers, verlaagt de
bloeddruk, verhoogt het immuunsysteem en verlaagt de aanwezigheid
van het stresshormoon cortisol.

Maak je hoofd leeg. Schrijf gedachten neer zodat je ze kan loslaten of denk aan
een goede herinnering.
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SESSIE 5
SAMEN STERK
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INLEIDING
KADER
Samen sterk
De sessietitel ‘Samen sterk’ verwijst naar de voordelen van positieve sociale contacten.
Mensen zijn sociale wezens en relaties met anderen zijn belangrijk voor ons. Kunnen
vertrouwen op een breed en sterk sociaal netwerk verhoogt gevoelens van geluk en
zelfvertrouwen.
Verschillende studies tonen aan dat goede relaties verbonden zijn met een goede geestelijke
gezondheid. Anderen geven je immers de kans om ervaringen en gevoelens te delen. Op die
manier kan er wederzijdse steun ontstaan. Ook zijn er aanwijzingen dat positieve sociale
relaties een gunstig effect hebben op onze lichamelijke gezondheid.

Konvooimodel
Ons sociaal netwerk verandert in de loop van ons leven. Het karavaanmodel of konvooimodel
stelt dat je je sociaal netwerk kan vergelijken met een scheepskonvooi. Jijzelf vaart op het
middelste schip en bent omringd door anderen die je steunen en beschermen. Je meest
dierbare sociale contacten, zoals die met je partner, je kinderen of je beste vrienden, varen
het dichtst bij jou. Daarrond ‘varen’ je andere sociale contacten, zoals je buren of je
collega’s. Doorheen je levensloop zullen er schepen verdwijnen uit je konvooi maar ook
nieuwe schepen aansluiten. Zolang er een konvooi rond jou blijft bestaan, kan je je
succesvol aanpassen aan de uitdagingen die het ouder worden met zich meebrengt.
Ook ouderen dienen hun sociaal netwerk met familieleden en vrienden te onderhouden.
Wanneer bepaalde oude banden verdwijnen kunnen ouderen andere oude banden nauwer
aanhalen of soms vervangen door nieuwe banden. Het is een feit dat nieuwe sociale
contacten leggen minder frequent gebeurt dan in jongere levensfasen.
Als oudere verandert je functie in de familie. Als grootouder kan je veel betekenen voor het
gezin van je kinderen. Denk maar aan het babysitten op de kleinkinderen, helpen bij een
verhuis, klusjes opknappen in de tuin,… Naast materiële en praktische steun, kan je ook een
enorme meerwaarde betekenen met aandacht, affectie en het bieden van een luisterend oor.
Deze beide soorten van steun (praktisch en affectief) kan je als zestiger of zeventiger ook
nog bieden aan je hoogbejaarde ouders.

Sociale relaties van ouderen
1. Huwelijk: De gemiddelde huwelijkstevredenheid kent een piek op oudere leeftijd. De
oorzaak hiervoor kan onder meer gevonden worden in het feit dat oudere koppels
minder stressvolle verantwoordelijkheden (opvoeden van kinderen, combineren job
en huishouden,…) hebben. Verder is er meer kans op een perceptie van
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gelijkwaardigheid wanneer mannen na hun pensionering meer taken in het
huishouden gaan opnemen. Ook zullen koppels de extra vrije tijd meer spenderen
aan gemeenschappelijke vrijetijdsbesteding. Ten slotte ligt ook een beter emotioneel
begrip voor elkaar aan de basis van een grotere huwelijkstevredenheid.
2. Scheiding, nieuw huwelijk, en samenwonen: Naarmate scheiding meer en meer
sociaal aanvaard word, zetten oudere koppels deze stap. De meest voorkomende
reden voor mannen is een gebrek aan gedeelde interesses en activiteiten. Vrouwen
wijten de stranding van het huwelijk veeleer aan de emotionele afstand van de
partner en de weigering om te communiceren. Gemiddeld hebben ouderen het
moeilijker met de verwerking van een scheiding dan jongere personen.
Het is niet ongewoon dat gescheiden ouderen, of weduwen en weduwnaars
hertrouwen. Deze huwelijken zijn meestal een succes omdat ze gebouwd zijn op
meer maturiteit, geduld en een gezonde balans in aandacht voor romantische en
praktische zaken.
De meeste nieuw gevormde koppels kiezen echter voor samenwonen. Ook hier leidt
dit gemiddeld genomen tot stabiele relaties.
3. Nooit getrouwde, kinderloze ouderen: De meesten van hen hebben doorheen het
leven andere betekenisvolle sociale relaties opgebouwd. Zo kunnen ze veel steun
halen uit vriendschap met jongere personen (zoals neefjes en nichtjes) en uit
vriendschappen met personen van hetzelfde geslacht.
4. Broers en zussen: Broers en zussen zijn een belangrijke bron van steun voor ouderen
in crisissituaties. Ook delen ze een unieke band met elkaar die teruggaat vanaf de
kindertijd. Dit bouwt mee aan hun gevoel van ego-integriteit (zie Basissessie).
5. Vriendschap: Naarmate familiale en professionele verantwoordelijkheden afnemen,
nemen vriendschappen toe in mate van belangrijkheid. Hierin zijn openheid,
spontaniteit, wederzijdse zorg en gemeenschappelijke interesses erg belangrijk.
6. Relaties met volwassen kinderen: Naarmate ouders ouder worden verschuift de
relatie tussen ouders en kinderen van een relatie waarin de ouders de kinderen
helpen naar een relatie waarin de kinderen de ouders helpen. Volwassen kinderen
geven aan ouders liefde, gezelschap en stimulatie en verminderen hierdoor de
negatieve impact van lichamelijke achteruitgang en andere verliezen. Echter,
wanneer er een conflict of ongezonde relatie bestaan tussen ouders en volwassen
kinderen, dan zal dit een negatieve invloed hebben op lichamelijke en geestelijke
gezondheid.
7. Relaties met kleinkinderen en achterkleinkinderen: Ouderen die kleinkinderen en
achterkleinkinderen hebben kunnen rekenen op veel steun en affectie. Grootouders
kunnen een belangrijke rol spelen in het onderhouden van familiaal erfgoed via het
vertellen van verhalen.

Vergeving
Woede en vijandigheid hebben een negatief effect op onze lichamelijke en geestelijke
gezondheid. Vandaar het belang om stil te staan bij vergeving.
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Vergeving heeft als gevolg dat je geen energie meer steekt in kwaadheid en dat je afziet van
direct en indirect wraaknemen: direct door die ander iets aan te doen en indirect door
bijvoorbeeld steeds kwaad te spreken over die persoon. Vergeving is pas compleet als de
herinnering aan het voorval geen emotionele lading meer heeft.

DOEL


De deelnemers zijn zich bewust van verschillende voordelen van sociale relaties



De deelnemers hebben zicht op hun contactcirkel en weten welke steun ze met elk
van de steunfiguren uitwisselen



De deelnemers weten hoe ze concreet hulp kunnen vragen



De deelnemers kunnen het sociale karavaanmodel toepassen op hun eigen leven



De deelnemers hebben aandacht voor vergeving

MATERIAAL
 Flipover en alcoholstift voor begeleider
 Balpen voor elke deelnemer
 Twee blanco bladen voor elke deelnemer
 Voorbeeld contactcirkel voor begeleider (bijlage 1)
 Voorbereidingsblad ‘Hulp vragen’ voor elke deelnemer (bijlage 2)


Themafoto ‘Samen sterk’ (bijlage 3)

AAN DE SLAG
Stap 1. Inleidend stellingenspel (ca. 15 minuten)

Materiaal:


Flipover en alcoholstift
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“Welkom allemaal op de sessie ‘Samen sterk’, leuk dat jullie er weer bij zijn!
We gaan deze sessie van start met een stellingenspel.”
Je toont de flipover waarop je op voorhand drie kolommen hebt getekend. De eerste kolom
heeft als titel ‘Akkoord’, de tweede kolom heeft als titel ‘Niet akkoord’ en de derde kolom
heeft als titel ‘Geen mening’.

“Ik ga zo meteen een aantal stellingen voorlezen. Na het voorlezen van iedere stelling gaan
we een stemming houden over in welke kolom de stelling volgens jullie thuishoort. Na iedere
stemming krijgen jullie de kans om uit te leggen waarom je wel of niet akkoord gaat met de
stelling.


Een goede buur is beter dan een verre vriend.
Wie gaat akkoord? Wie gaat niet akkoord? Wie heeft er geen mening over deze
stelling?
Je schrijft het aantal deelnemers op die akkoord/ niet akkoord gaan of geen mening
hebben door telkens streepjes in iedere kolom te tekenen.

Waarom ben je akkoord gegaan? Waarom ben je niet akkoord gegaan?


Een vriend kan je harder kwetsen dan een vreemde.
Wie is akkoord? Wie is niet akkoord? Wie heeft er geen mening over deze stelling?
Waarom ben je akkoord gegaan? Waarom ben je niet akkoord gegaan?
Het is gevaarlijk als je te veel op mensen vertrouwt.
Wie gaat akkoord? Wie gaat niet akkoord? Wie heeft er geen mening over deze
stelling? Waarom ben je akkoord gegaan? Waarom ben je niet akkoord gegaan?



Vriendschap is een werkwoord.
Wie is akkoord? Wie is niet akkoord? Wie heeft er geen mening over deze stelling?
Waarom ben je akkoord gegaan? Waarom ben je niet akkoord gegaan?



Op anderen beroep doen is een teken van zwakte.
Wie gaat akkoord? Wie gaat niet akkoord? Wie heeft er geen mening over deze
stelling? Waarom ben je akkoord gegaan? Waarom ben je niet akkoord gegaan?

Dankjewel voor jullie inbreng!
Zoals uit het stellingenspel blijkt bestaan er heel wat gezegden en spreuken die ingaan op
vriendschap en sociale contacten. Dit zal ook het thema van deze sessie zijn!”
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Stap 2. Voordelen sociale contacten (ca. 10 minuten)
Materiaal:


Flipover en alcoholstift

“Jullie hebben allen in jullie leven al heel wat sociale contacten en vriendschapsbanden
gehad. Denk maar aan familiebanden, aan sociale contacten op school of in je professionele
leven, aan personen die je kent of hebt gekend vanuit de beoefening van je hobby of aan
mensen die je kent omdat ze bij je in de buurt woonden of wonen.
Jullie hebben aan den lijve ondervonden dat sociale contacten niet altijd even gemakkelijk
zijn. Zo kan er spanning of ruzie tussen mensen ontstaan of kunnen vrienden elkaar uit het
oog verliezen.
Maar daarnaast zijn er héél wat voordelen verbonden aan sociale contacten. Op basis van de
lange ervaring die jullie hebben kunnen jullie misschien zelf al een antwoord bieden op de
vraag naar de voordelen van sociale contacten.


Wat zijn volgens jullie de voordelen van sociale contacten? Wat ervaren jullie zelf als
de positieve kanten van contact met familieleden, kennissen, buren, vrienden, …

Je schrijft de antwoorden van de deelnemers op de flipover in een woordenwolk. In het
midden van het blad schrijf je op voorhand ‘Voordelen sociale contacten’.

Positieve sociale contacten bieden ons tal van voordelen op verschillende niveaus:
Lichamelijk niveau:
 Het kan vreemd klinken, maar er zijn aanwijzingen dat als je te lang enkel aandacht

voor jezelf hebt, dat je dan op termijn ziek wordt. Dus je aandacht ook wat richten
op de wereld om je heen en op anderen is goed voor je lichamelijke gezondheid!


Sociaal contact met anderen maakt ook lichamelijk contact mogelijk. Knuffelen en
strelen is iets waar mensen al vanaf de geboorte behoefte aan hebben. Een knuffel of
een andere aanraking kan je halen bij je partner, je kleinkinderen, je vrienden,…
Bekend is dat dit lichamelijk contact onze bloeddruk onmiddellijk doet dalen.

Emotionele niveau:
 Goede relaties met familieleden, vrienden of de ruimere omgeving helpen je te

genieten van de leuke dingen. Mensen om je heen hebben verhoogt je gevoelens van
geluk en zelfvertrouwen. Er zijn aanwijzingen dat contact met anderen zorgt voor
extra productie van een stof in onze hersenen die zorgt voor een gevoel van
welbevinden.


Goede relaties met familie en vrienden laten ons toe onze gevoelens en
bekommernissen met elkaar te delen. We kunnen de ander deelgenoot maken van
plezierige zaken door ze onze plannen en succesjes mee te delen. En we kunnen de
ander deelgenoot maken van minder plezierige zaken waardoor ze ons kunnen
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steunen of ons advies kunnen geven, bijvoorbeeld of we naar de arts zouden gaan of
niet. De ander kan ons feedback geven waardoor we informatie hebben die ons helpt
ons gedrag verder te zetten of te veranderen. Dit geeft ons de kans om emotionele
steun te geven en te ontvangen.
Zingevingsniveau:


Voor veel mensen vormt een ander een doel om voor te leven. Als je het moeilijk
hebt dan maakt de gedachte aan de partner, de kinderen, de ouders of een goede
vriend het leven terug de moeite waard. Dierbare personen vormen vaak de
belangrijkste bron voor zingeving in het leven.

Stap 3. Overzicht contactcirkel (ca. 10 minuten)
Materiaal:




Flipover en alcoholstift
Voorbeeld contactcirkel voor begeleider (bijlage 1)
Pen en papier voor elke deelnemer

“Laten we eens kijken naar welke betekenisvolle personen er momenteel allemaal in jouw
leven bestaan. Met betekenisvolle personen bedoelen we personen die je steun geven of
helpen. Deze steun kan zowel materieel als emotioneel zijn.
Sociale contacten kunnen zich op vele niveaus bevinden: van familie tot vrienden tot
kennissen tot onbekenden. Denk maar aan je partner, je kinderen, je buren, je arts, de
bakker om de hoek, je kaartmaten, de apotheker,…
Om beroep te kunnen doen op de steun van je sociale contacten is het handig om voor jezelf
een overzicht te hebben wie er allemaal toe behoort. Het tekenen van een contactcirkel kan
hiervoor als handig hulpmiddel dienen.”
Je tekent nu de contactcirkel van bijlage 1 op de flipover als voorbeeld en je geeft er
volgende uitleg bij:


In een contactcirkel schrijf je je naam in het midden van een blad papier. Daarna ga
je nadenken over van welke mensen je dagelijks, wekelijks of maandelijks steun of
aandacht mag ontvangen. De namen van deze personen schrijf je ook op je blad
papier. Je omcirkelt alle namen en verbindt alle cirkels met jouw naam in het midden.
Je kan de personen die figuurlijk het dichtst bij jou staan ook letterlijk dichter bij je
eigen naam schrijven, maar dit moet niet.

“Jullie krijgen nu tijd om voor jezelf zo’n contactcirkel te tekenen.”
Je deelt pen en papier uit en je geeft de deelnemers tijd om hun contactcirkel te tekenen.
Je helpt de deelnemers waar nodig en checkt op het einde van deze oefening of dat
iedereen zijn persoonlijke contactcirkel getekend heeft.
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Stap 4. Verschillende soorten steun (ca. 15 minuten)

“Iedereen heeft nu zijn persoonlijke contactcirkel voor zich liggen. Elke kleine cirkel, met
daarin de naam van een andere persoon geschreven, staat voor een steunfiguur in je leven.
Er bestaan verschillende soorten steun en verschillende steunfiguren kunnen dan ook een
ander soort steun aan jou geven.
Bijvoorbeeld:
-

Praktische steun van de buurman die op de huisdieren let als jij niet thuis bent.
Emotionele steun van je zus met wie je over je problemen kan praten.
Financiële steun van je zoon die je soms een financieel extraatje geeft.
Sociale steun van je vrienden van de kaartclub waarmee je wekelijks samenkomt.
…

Alle contacten die een klein sprankeltje licht in je dag brengen tellen mee!
Je mag nu naast iedere contactpersoon schrijven welk soort steun je van deze
steunfiguur krijgt. Bijvoorbeeld financieel, emotioneel,… Het mag ook een ander soort
steun zijn dan wat we tot nu toe hebben besproken.”
Je geeft de deelnemers hier tijd voor en helpt waar nodig.
Vervolgens nodig je de deelnemers uit tot een groepsgesprek:

“Dan vraag ik je nu om eens aandachtig te kijken naar wie er rond je staat op je tekening.
Ben je tevreden met je contactcirkel?
Ligt deze contactcirkel binnen je verwachtingen? Had je meer steunfiguren verwacht?
Had je minder steunfiguren verwacht?
 Wens je verandering in je contactcirkel? Welke? Hoe zou je dat kunnen aanpakken?
Hoe pakt de rest van deze groep dat aan?



De deelnemers kunnen tips uitwisselen aan elkaar. Bijvoorbeeld: sociale contacten
onderhouden vraagt ook tijd en inspanning. Het is een sociale investering om als oudere
aan vrijwilligerswerk te doen, een cursus te gaan volgen, je bij een vereniging aan te
sluiten,…

“Bedankt voor jullie inbreng!”

Stap 5. Hulp vragen (ca. 15 minuten)
Materiaal:


Voorbereidingsblad ‘hulp vragen’ voor elke deelnemer (bijlage 2)
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“We hebben het voor de pauze gehad over steunfiguren in je leven en over de verschillende
soorten steun die je van hen kan krijgen. Om deze steun te ontvangen, is het soms nodig
om concreet hulp te vragen aan anderen. Net zoals er verschillende soorten steun zijn,
bestaan er ook verschillende soorten hulp.”
Bijvoorbeeld:







Praktische hulp. Vragen aan je kleinzoon om het gras te maaien omdat dat op dit

moment fysiek te belastend is.
Emotionele hulp. Vragen aan je partner om te luisteren als jij wilt vertellen over je
problemen omdat je behoefte hebt aan een luisterend oor.
Sociale hulp. Vragen aan je buurvrouw om eens iets te gaan drinken in de stad
omdat je behoefte hebt eens uit het huis te zijn.
Medische hulp. Vragen aan de huisarts wat je kan doen tegen slaapproblemen omdat
je de laatste maand maar moeilijk in slaap kan vallen.
Professionele hulp. Vragen om een afspraak bij een psycholoog in je buurt omdat je
het moeilijk blijft hebben met het overlijden van iemand die je liefhad.
…

Nu is het soms nodig om uitdrukkelijk hulp te vragen aan anderen. Het is namelijk een feit
dat je niet alles zelf kan, dat kan niemand. En anderen hebben geen glazen bol waarin ze op
elk moment kunnen zien wat jij op een bepaald moment nodig hebt. Vandaar dat je soms
zelf de stap moet zetten om hulp te vragen aan anderen, ook al is dit zeker geen makkelijke
opgave. Er is voor de meeste mensen namelijk veel moed voor nodig om hulp te vragen.
Wie vraagt er af en toe of geregeld hulp aan anderen?
 Hoe doe je dat?
 Wie heeft het moeilijk met hulp vragen aan anderen?


Nu vraag je aan de deelnemers of ze het zinvol vinden om samen een oefening te maken
waarin stap voor stap wordt uitgewerkt hoe je het bet hulp vraagt aan een ander. Zo ja, dan
ga je verder met onderstaande oefening. Zo nee, dan ga je verder met ‘stap 6. Contactcirkel
in beweging’.

Volgende oefening is optioneel:

Je deelt de bladen ‘hulpvragen’ uit.

“Nu mogen jullie allen een concrete hulpvraag bedenken. Ga eens bij jezelf na WAARVOOR
je precies hulp zou willen. Het is belangrijk dat zo concreet mogelijk te omschrijven. Als je op
dit moment geen hulp nodig hebt, dan mag je een fictieve hulpvraag bedenken.”
Geef de deelnemers even de tijd om deze vraag voor zichzelf te beantwoorden en dit op het
blad neer te schrijven.
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“Bedenk nu AAN WIE je dit het best kunt vragen. Aan wie durf je het te vragen? Van wie zou
je het liefst hulp krijgen? Wie kan je hulp bieden? Wie heeft er tijd voor? Wie heeft wel iets
voor je over? Wie durft nee te zeggen als het niet past?”
Geef de deelnemers weer even de tijd om deze vraag voor zichzelf te beantwoorden en dit
op het blad neer te schrijven.

“Nu rest nog de vraag WANNEER je het zal vragen. Kies een goed moment. Niet wanneer
iemand zeer geboeid naar een voetbalwedstrijd zit te kijken, net van plan is weg te gaan of
iets aan het vertellen is,... Heeft de persoon tijd om naar jou te luisteren? Wanneer heeft die
er tijd voor?”
Geef de deelnemers weer even de tijd om deze vraag voor zichzelf te beantwoorden en dit
op het blad neer te schrijven.

“Denk nu ook na over HOE je de vraag gaat stellen. Onthoud hierbij dat een ik-boodschap
waarin je je probleem omschrijft, gevolgd door een duidelijke vraag, het meest geschikt is.
Je vraag woordelijk neerschrijven of ze in je hoofd repeteren is een prima voorbereiding voor
als je ze straks moet uitspreken.”
Bijvoorbeeld: “De keukenkraan lekt en ik raak niet meer aan de aansluiting omwille van
rugproblemen. Zou jij tijd kunnen vrijmaken om het lek te repareren?”
Wie vond het moeilijk om dit blad in te vullen? Waar had je het moeilijk mee?
 Wie vond het makkelijk om dit blad in te vullen?


Stel dat de ander je NIET wil of kan helpen.


Hoe zou je daarmee omgaan?

Als de ander je niet wil helpen, accepteer dan een ‘nee’. Je boos maken heeft geen zin.
Misschien kan je nog vragen of de persoon het op een ander moment wil doen of stel voor
dat jij iets in zijn plaats doet. En als de persoon echt weigert, dan kan je dat gewoon
accepteren. Bedenk maar dat het beter is dat de persoon weigert dan dat hij het tegen zijn
zin doet. Op lange termijn is dat het minst schadelijk voor jullie relatie. Bedenk ook dat, als
je het niet had gevraagd, je nu even ver stond en je dus niets verloren hebt.
Wat als de ander WEL wil helpen? Zodra de andere persoon toegezegd heeft om je te
helpen, is het tijd om concrete afspraken te maken. Goede afspraken maken goede
vrienden. Probeer tot een afspraak te komen over wat de persoon voor jou gaat doen en
wanneer. Dat voorkomt veel latere ergernissen in de aard van: “Hij had gezegd dat hij mij
ging helpen, maar nu heeft hij dat nog altijd niet gedaan.” Of een helper die denkt: “Ik wil
hem wel helpen, maar als ik aanbel, is hij nooit thuis.”
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KOFFIEPAUZE
(ca. 10 minuten)

Stap 6. Contactcirkel in beweging (ca. 15 minuten)
Materiaal:
Flipover en alcoholstift
 Blad papier voor elke deelnemer


“We hebben het al gehad over de voordelen van sociale contacten en over wie er nu juist
deel uitmaakt van je contactcirkel. Het is een feit dat je sociale contactcirkel tijdens je leven
voortdurend verandert. Je kan je deze verandering in je sociale leven voorstellen als een
konvooi schepen op zee. Jijzelf zeilt op het middelste schip, en je bent dicht omringd door
een aantal schepen die je steun en bescherming bieden. Deze schepen representeren je
partner, je beste vriend, je ouders en/of je kinderen. De personen in je leven waarmee je
minder contact hebt zeilen op de schepen die verder van je af varen.
Doorheen je leven zullen bepaalde schepen van plaats veranderen, wegvaren van het
konvooi of het konvooi vervoegen. Vanaf ongeveer de leeftijd van zestig jaar heb je met
specifieke veranderingen in je konvooi te maken.
Jullie mogen nu even nadenken over hoe je contactcirkel er vroeger uitzag. Je mag zelf
kiezen hoe ver je in de tijd terug gaat. Zo kan je bijvoorbeeld je contactcirkel van tien,
twintig of zelfs vijftig jaar geleden tekenen.”
Je geeft de deelnemers een blad papier waarop ze hun contactcirkel kunnen tekenen.

Op welke manier is jullie contactcirkel veranderd ten opzichte van vroeger?
 Hebben jullie nu meer of minder steunfiguren?
 Ontvangen jullie een ander soort steun of dezelfde steun?


“Het is een feit dat je sociale relaties veranderen doorheen je leven. Je sociale netwerk zag
er heel anders uit toen je nog een kind was dan toen je een dertiger was. En ook nu is je
sociale netwerk waarschijnlijk in de loop van de laatste twintig jaren veranderd.
Een belangrijke reden voor de verandering vanaf je zestig jaar is mogelijk het pensioen van
jou of je partner. Plots werk je niet meer samen met collega’s die je dagelijks zag, en je hebt
meer vrije tijd. Er bestaat dan de mogelijkheid dat je minder en minder contact hebt met de
buitenwereld en dat je je eenzaam begint te voelen.
Maar doordat je meer vrije tijd hebt, heb je ook de kans om nieuwe contacten op te bouwen.
Via vrijwilligerswerk kan je veel bijdragen aan de gemeenschap, en kan je je ervaring en
kennis aanwenden. Of je kan cursussen gaan volgen en zo nieuwe mensen leren kennen. Of
je neemt deel aan het verenigingsleven. Er bestaan veel mogelijkheden om je sociale leven
nieuwe wind in te blazen.
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Wie herkent zich in deze situatie waarin het pensioen van jou of je partner invloed
heeft op je sociale contacten?
 Wat doe jij om je sociale contacten te onderhouden?


Je kan de antwoorden op deze vraag beknopt op de flipover schrijven.

Ook kan je, als je kleinkinderen hebt, je rol als grootouder nog meer benutten. Je kan een
enorme bijdrage leveren aan het gezin van je kinderen, als jullie daar allebei voor openstaan.
Naast kinderopvang kunnen je kinderen beroep op je doen voor het opknappen van de tuin,
het verrichten van praktische klusjes in huis, hulp bij verhuis, enzoverder.
Of je hebt meer tijd om zorg te dragen voor je eigen ouders, als die nog in leven zijn.
Naast fysische en materiële hulp, zoals huishoudelijke hulp of thuisverpleging, is ook affectie,
liefde en psychologische steun erg waardevol. Dus als je omwille van lichamelijke
beperkingen of tijdsgebrek geen materiële of praktische hulp kan bieden, dan kan ook je
aandacht, affectie en levenswijsheid heel veel betekenen voor je directe omgeving.
Wie is er grootouder en heeft contact met zijn kinderen en kleinkinderen? Op welke
manier ben jij er voor hun?
 Wie draagt er nog zorg voor zijn ouders? Op welke manier ben jij er voor hun?


Je kan de antwoorden op deze vraag beknopt op de flipover schrijven.

Je sociale situatie kan ook veranderen bij weduwschap. Dit kan aanleiding zijn voor het
beëindigen van sommige sociale relaties. Maar langs de andere kant kan dit ook een basis
zijn om nieuwe relaties aan te knopen met mensen die gemeenschappelijke kenmerken
vertonen: vrienden die bijvoorbeeld de overleden partner gaan vervangen, weduwen die
andere weduwen opzoeken voor steun bij elkaar,…
Steeds meer koppels kiezen ervoor om te scheiden. Meer dan vroeger gebeurt dit ook na
de leeftijd van zestig jaar. Het is niet gemakkelijk om je leven terug vorm te geven nadat je
bijna je hele volwassen leven met een partner hebt samengeleefd. Bijkomende moeilijkheid
vormt de omgang met de volwassen kinderen van een eventuele nieuwe partner.
Wie is er bekend met deze problematiek?
 Wie heeft er tips voor de anderen om hier mee om te gaan?


“Bedankt voor jullie inbreng!”
Stap 7. Vergeving (ca. 15 minuten)

“De positie van de schepen die naast je varen kan dus veranderen omwille van verschillende
redenen. Denk maar aan pensionering, het grootouderschap, het weduwschap of een
scheiding.
Soms kies je er ook heel bewust voor om afstand te nemen van een schip in de buurt, omdat
je kwaad bent op deze persoon of omdat je het gevoel hebt dat deze persoon je onrecht
heeft aangedaan. Dit kan erg veel woede en ontgoocheling met zich meebrengen.
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Vergeving is soms het laatste waar je aan denkt. Maar wist je dat woede en vijandigheid een
negatief effect hebben op je lichamelijke gezondheid? Je immuunsysteem gaat er immers
van achteruit. Boosheid verslechtert dus onze relatie met anderen én schaadt onze
gezondheid. Bij elke woedevlaag heeft ons hart immers stress te verduren met als gevolg dat
hartslag en bloeddruk fors gaan stijgen.
Vandaar dat het belangrijk is om vergeving toe te laten in je leven. Dit is natuurlijk veel
makkelijker gezegd dan gedaan. Maar wanneer je boos blijft, dan zet je jezelf vast in het
verleden en dan blijf je jezelf hiermee kwellen.
Misschien dat het helpt als je je bedenkt dat vergeving niets afdoet aan het onrecht dat jou
mogelijk is aangedaan. Het wil enkel zeggen dat je geen energie meer steekt in je
kwaadheid door die ander iets aan te doen of er slecht over te spreken of te denken.
Vergeving zal compleet zijn wanneer de herinnering aan het voorval geen emotionele lading
meer heeft.”


Zijn er onder jullie personen die ervaring hebben met iemand werkelijk vergeven?
Hoe heb je dat gedaan? Heb je tips voor anderen?

Extra informatie:
VERTROUWEN is erop rekenen dat iemand zich op een bepaalde manier zal gedragen
omdat hij zegt dat hij dat zal doen of omdat hij zich voordoet als een betrouwbaar persoon.
Als iemand zijn woord niet houdt, zich niet aan zijn afspraak houdt, dan is vertrouwen niet
op zijn plaats. Als het vertrouwen eenmaal verloren is moet het opnieuw verdiend worden.
Het vertrouwen wordt hersteld wanneer verwachtingen en gedrag lang genoeg met elkaar in
overeenstemming zijn om bij beide mensen vertrouwen te wekken dat aan bepaalde
verwachtingen wordt voldaan.
VERZOENEN betekent het opnieuw aangaan van een overeenkomst die verbroken was. De
overeenkomst wordt in oorspronkelijke staat hersteld of bijgesteld om aan nieuwe
verwachtingen te voldoen. Dit is in beide gevallen een uitdrukking van toewijding aan een
bestaande
relatie.
De verzoening is pas voltooid als beide partijen met elkaar in harmonie zijn.
Verzoenen is iets dat afhangt van de bereidheid van beide partijen om een emotionele
investering te doen en het risico te nemen om elkaar opnieuw te gaan vertrouwen.

“Bedankt voor jullie inbreng!”
Stap 8. Afronding (ca. 10 minuten)

“We hebben het net gehad over minder aangename kenmerken van sociale relaties, namelijk
over onrecht en de moeilijkheid van vergeving.
Afsluiten gaan we echter doen met een luchtige toets! Door de aanwezigheid van anderen
kunnen we complimentjes geven en ontvangen… Altijd leuk voor ons zelfvertrouwen!
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Daarom mag iedereen een complimentje geven aan de persoon die links van hem zit. Ik zal
beginnen en daarna gaan we de kring rond.”
Iedereen geeft om beurt een complimentje aan de persoon die links van hem zit.

“Hartelijk dank voor jullie inbreng tijdens deze sessie!”
“Is het voor iedereen nog ok om de volgende sessie rond het afgesproken thema samen te
komen op het afgesproken tijdstip?”
Je bevestigt deze afspraken die jullie tijdens de vorige bijeenkomst gemaakt hebben.

“Het is nog steeds belangrijk dat jullie er de volgende keer allemaal bij zijn.”
“Voordat jullie het lokaal verlaten, mogen jullie ieder nog een blaadje met uitgeschreven tips
meenemen.”
Je legt deze blaadjes op een zichtbare plek in het lokaal, of je deelt ze uit.

“Tot de volgende bijeenkomst!”
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Bijlagen sessie 5
Samen sterk
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BIJLAGE 1. VOORBEELD CONTACTCIRKEL

Kleinzoon

Kleindochter

IK

Echtgeno(o)t
(e)

Zoon

Paula

Yvonne

Mathieu

bakker
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BIJLAGE 2. VOORBEREIDINGSBLAD ‘HULP VRAGEN’
Waarvoor wil je precies hulp?

Aan wie kun je dat het best vragen?

Wanneer ga je dat vragen?

Formuleer hier woordelijk hoe je de vraag gaat stellen
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BIJLAGE 3. THEMAFOTO ‘SAMEN STERK’

Samen sterk!
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TIPS SESSIE 5


Je bent nooit te oud om vrienden te maken. Ontmoet nieuwe mensen door
je aan te sluiten bij een vereniging, door aan vrijwilligerswerk te doen, door
een culturele bijeenkomst te volgen, door een praatje te slaan met iemand op
de bus,…



Onderhoud je sociale netwerk. Neem contact op met mensen die je uit
het oog bent verloren, nodig anderen eens uit, luister naar anderen,… Je kan
die ander hier een groot plezier mee doen.



Je kan van verschillende personen verschillende vormen van steun
ontvangen. Met de ene kan je over je problemen praten, terwijl je met de
ander wekelijks samenkomt om te kaarten.



Er zijn heel wat mogelijkheden om met iemand te praten: rechtstreeks
(‘face to face’), over de telefoon of GSM, of door middel van nieuwere
technieken zoals chatten via het internet.



Praten over problemen is een teken van sterkte. Het vergt moed om iets
heel persoonlijks, een probleem, te delen met iemand anders.



Zorgen voor mensen of dieren geeft een doel aan het leven, mis het niet te
veel van je vergt. Wist je trouwens dat zorgen voor anderen een positief
effect heeft op je lichamelijke gezondheid?



Het is belangrijk om mensen te vergeven. Wanneer je kwaad blijft op
iemand, dan kan dit beginnen knagen aan je goed gevoel en dit heeft een
negatief effect op je lichamelijke gezondheid. Je hoeft net altijd zelf met die
ander te spreken: vergeving is compleet wanneer de herinnering aan het
voorval bij jou geen emotionele lading meer heeft.



Geef anderen van tijd tot tijd een compliment: een fijn gevoel voor jullie
beiden!
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SESSIE 6
NOOIT TE OUD OM TE LEREN
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INLEIDING
KADER
Blijvend leren
Velen van ons associëren ‘leren’ met de kindertijd of met de schoolbanken. Onderzoek wijst
echter uit dat blijvend leren als volwassene een positief effect heeft op de geestelijke
gezondheid. Levenslang leren bevordert het zelfvertrouwen, helpt ons om doelen te stellen
en in contact te komen met andere mensen. Vandaar het gebruik van het gezegde ‘Nooit te
oud om te leren’ als titel van deze Zilverwijzersessie.
Leren mag heel breed worden opgevat. Naast een cursus volgen of over een bepaald
onderwerp lezen kunnen verschillende activiteiten onder de paraplu van het leren geplaatst
worden. Denk maar aan een museumbezoek, een nieuw gerecht klaarmaken of proeven, een
nieuwe sport uitproberen of een oude hobby weer opnemen.

Oplossingsgericht denken
Het oplossingsgerichte denken werd in de jaren tachtig van de twintigste eeuw ontwikkeld.
De basisregels van deze stroming zijn dat als iets niet lukt, je dan best op zoek gaat naar
iets anders om te doen. En als er daarentegen wel iets lukt, dat je daar dan best meer van
doet.
De oefening ‘Mirakeldenken’ kadert in dit oplossingsgerichte denken en in het versterken van
de veerkracht (zie Basissessie) omdat het inspeelt op positieve verwachtingen en op het
aanspreken van de mogelijkheden en capaciteiten waar de deelnemers zich al bewust van
zijn.

Doelen stellen
Verschillende wetenschappers zijn het erover eens dat het stellen en het verwezenlijken van
doelen bijdraagt tot het goede gevoel dat voortkomt uit ‘iets nieuws leren’. Het werken naar
doelen geeft immers een gevoel van succes en verwezenlijking. Ook als het doel niet bereikt
wordt geeft het je de mogelijkheid om je capaciteiten en talenten te ontdekken.
Een doel hoeft niet iets heel groots of belangrijks voor anderen te zijn. Het gaat erom dat de
doelsteller het zelf de moeite waard vindt.

Geheugen
Sommige ouderen maken zich ernstige zorgen bij kleine vergeetachtigheden of foutjes, en
zijn dan alert voor tekenen van dementie. Het is echter normaal dat het geheugen iets
minder functioneert dan toen je jonger was. Immers, de mentale snelheid neemt af, de
beschikbare ruimte in het werkgeheugen krimpt en het ruimtelijk inzicht daalt. Daar
tegenover staat echter dat bijvoorbeeld de woordenschat stabiel blijft of uitbreidt, en
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ouderen evenveel informatie als jongeren kunnen onthouden. De snelheid daalt wel,
waardoor ouderen langere tijd nodig hebben om iets te memoriseren.
Het blijkt erg helpend om het geheugen te trainen. Oefening houdt het geheugen alert en
flexibel!

DOEL





De deelnemers zijn zich bewust van de voordelen van nieuwe dingen te blijven leren
De deelnemers zijn geïnspireerd om blijvend nieuwe dingen te doen of te leren
De deelnemers kunnen een doelstelling formuleren volgens het SMART-principe
De deelnemers kennen een aantal manieren om hun geheugen op peil te houden en
kennen een aantal geheugentrucjes

MATERIAAL






Flipover en alcoholstift voor begeleider
Themaplaat ‘Nooit te oud om te leren’ (bijlage 1)
Blad ‘Mirakeldenken’ voor elke deelnemer (bijlage 2)
Fotoplaat ‘SMART’ (bijlage 3a)
Blad ‘Persoonlijke SMART-doelstelling’ voor elke deelnemer (bijlage 3b)

AAN DE SLAG
Stap 1. Inleiding (ca. 10 minuten)
Materialen:


Themaplaat ‘Nooit te oud om te leren’ (bijlage 1)

“Hartelijk welkom op deze (laatste) Zilverwijzersessie!”

Je toont de themaplaat ‘Nooit te oud om te leren’.

“Deze sessie heeft als titel ‘Nooit te oud om te leren’. In tegenstelling tot wat de foto doet
vermoeden, gebeurt ‘leren’ niet alleen in de kindertijd of op de schoolbanken. Gedurende
heel ons leven kunnen we nieuwe dingen blijven leren en ontdekken. Denk maar aan
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Italiaans leren, nieuwe gerechten koken of proeven, een nieuw muziekgenre ontdekken, de
tango leren dansen of naar een toneelvoorstelling gaan. Leren zit in zoveel kleine dingen!
Nu mogen jullie even nadenken over het laatste dat jullie nieuw hebben bijgeleerd
(bijvoorbeeld een goed boek ontdekt of een cursus digitale fotografie gevolgd). Zo meteen
kun je dit in een rondje aan de groep vertellen.”
Je kan de antwoorden van de deelnemers in een woordenwolk op de flipover schrijven.

“Dankjewel voor jullie inbreng!”
“Waarom besteden we een hele sessie aan het onderwerp ‘iets nieuws leren’?
Omdat uit onderzoek blijkt dat nieuwe dingen leren een positieve invloed heeft op ons goed
gevoel.”





We krijgen er extra zelfvertrouwen door.
We worden er optimistischer van.
Het geeft ons een doel.
Het helpt ons in contact komen met anderen.

“En als je nieuwe dingen in je leven wil leren, dan mag je ‘leren’ in de meest ruime zin
interpreteren”







Leer een nieuw gerecht te koken
Bezoek een tentoonstelling of een museum, en leer iets over een periode of een
persoon die je interessant vindt
Repareer een kastje of kledingstuk dat al een tijdje stuk is
Schrijf je in voor een nieuwe cursus: internet, digitale fotografie, een nieuwe taal,
bloemschikken, koken,…
Leg je terug toe op een oude hobby: modelbouw vliegtuigen, verhalen schrijven,
breien of naaien
Vraag je kleinkind je te tonen hoe je een facebookprofiel aanmaakt of hoe je met een
smartphone werkt

Stap 2. Presentatie/demonstratie deelnemers (ca. 20 minuten)
“Aan het einde van de eerste sessie hadden we afgesproken dat een aantal deelnemers de
kans kregen om tijdens deze sessie uitleg te geven bij hun hobby of favoriete bezigheid. Zo
kunnen ze misschien de andere deelnemers warm maken om ook iets nieuws te gaan doen.
Deze deelnemers krijgen daar nu eventjes tijd voor!”
Je geeft de deelnemers die iets hebben voorbereid nu even de tijd om hun hobby of
bezigheid te delen met/te demonstreren aan de rest van de groep.

“Hartelijk dank voor jullie inspirerende inbreng!”
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Stap 3. Mirakeldenken (ca. 10 minuten)
Materialen:


Blad ‘Mirakeldenken’ voor elke deelnemer (zie bijlage 2)

“Nu mogen jullie allen om beurt vertellen wat jullie nog graag zouden willen leren in je leven
of wat jullie nog voor nieuws zouden willen doen. Dit kan iets zijn dat je altijd al wilde leren
of doen, maar waar je nooit de tijd voor had. Of het kan iets zijn waar je niet echt eerder
over hebt nagedacht maar wat je nu wel interessant lijkt.”
Denk bijvoorbeeld aan:












ik wil gezonder eten en meer bewegen
ik wil meer tijd doorbrengen met familie en vrienden
ik wil meer lezen
ik wil leren gitaar spelen
ik wil leren schilderen
ik wil leren potten bakken
ik wil vrijwilligerswerk gaan doen
ik wil Italiaans leren
ik wil leren koken
ik wil leren dansen
…

Je deelt de invulbladen ‘mirakeldenken’ uit en je geeft de deelnemers tijd om hun antwoord
in te vullen onder de vraag ‘Wat voor nieuws zou je graag willen leren?’ Daarna krijgt
iedereen de gelegenheid om dat wat hij nog graag wil leren te delen met de groep.

“We hebben van iedereen gehoord wat hij nog graag voor nieuws zou willen leren. We gaan
nu misschien een ietwat vreemde oefening doen waarin we beroep gaan doen op onze
fantasie! Stel je voor dat je vannacht gaat slapen, en dat er tijdens deze nacht iets
wonderbaarlijks gebeurt! Op de één of andere ongelofelijke manier word je de volgende
ochtend wakker en is je doel om dat nieuwe te leren volbracht. Datgene dat je graag zou
willen leren, en dat je daarnet hebt opgeschreven, kan je plots!”
Je geeft de deelnemers nu de tijd om het blad ‘mirakeldenken’ verder in te vullen, en daarna
stel je de vragen in groep en geef je de deelnemers kans om te antwoorden:





Waaraan merk je de volgende dag dat je dat nieuwe geleerd of gedaan hebt?
Met welk gevoel word je wakker?
Zijn er bepaalde voorwerpen in huis die er eerder niet waren?
Zijn er bepaalde sociale contacten in je leven die er eerder niet waren?
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KOFFIEPAUZE
(ca. 10 minuten)

Stap 4. Stellen van doelen (ca. 30 minuten)

Materiaal:



Fotoplaat ‘SMART’ (bijlage 3a)
Invulblad ‘Persoonlijke SMART-doelstelling’ voor elke deelnemer (bijlage 3b)

“We zijn niet in het bezit van een toverstaf die ons plots nieuwe dingen kan bijleren, maar
we zijn wel in het bezit van een formule die ons helpt om onze doelstellingen te bereiken. En
deze formule heet SMART!”
Je toont nu de fotoplaat van Bijlage 3a.

“SMART is een manier om doelstellingen te formuleren. Als je de principes van SMART
toepast in de formulering van je doelstellingen, dan vergroot je de kans dat je de doelstelling
ook effectief haalt.
Laten we eens kijken naar de verschillende doelstellingen van SMART:
1. SPECIFIEK: Met specifiek bedoelen we ‘duidelijk en concreet’. Je moet je doel

beschrijven als een waarneembare actie, gedrag of resultaat.
Als hulpmiddel kan je de zes w-vragen invullen:







Wat wil ik bereiken?
Wie is erbij betrokken?
Waar ga ik het doen?
Wanneer gebeurt het?
Welke delen van de doelstelling zijn essentieel?
Waarom wil ik dit doel bereiken?

Je gebruikt nu de flipover om een verduidelijkend voorbeeld in te vullen. Je schrijft de
verschillende vragen best al op voorhand op de flipover. De antwoorden van de vragen kan
je van de groep laten komen.
Bijvoorbeeld:


Wat wil ik bereiken? Ik wil een eigen schilderwerk creëren.
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Wie is erbij betrokken? Ikzelf + leraar van de kunstacademie.
Waar ga ik het doen? In de schilderles van de kunstacademie.
Wanneer gebeurt het? Binnen een aantal weken wanneer ik al een aantal lessen
gevolgd heb op de kunstacademie.
Welke delen van de doelstelling zijn essentieel? Dat ik zelf met olieverf een
schilderwerk creëer.
Waarom wil ik dit doel bereiken? Omdat ik van kunst hou + omdat ik als jongere
graag tekende en schilderde maar deze talenten nooit verder heb ontwikkeld
vanwege mijn gezinsleven als volwassene.

Nadat we deze zes w-vragen hebben opgelost, zou het duidelijk moeten zijn dat we voor het
bereiken van deze doelstelling een aantal activiteiten zullen moeten doen.
Bijvoorbeeld: me inschrijven aan de kunstacademie voor een cursus schilderen OF naar de
hobbywinkel gaan om een ezel, verf en penselen te kopen.

“Nu mag iedereen een eigen voorbeeld invullen op het blad ‘Persoonlijke SMARTdoelstelling’.”
2. MEETBAAR: Met meetbaar wordt bedoeld dat in je doelstelling duidelijk moet zijn

hoeveel je gaat doen en hoe je dat kan meten. Hoe zie of merk je dat je doelstelling bereikt
is? Een echte SMART-doelstelling moet je kunnen zien, horen, proeven, ruiken of voelen.
Je gebruikt nu de flipover om een verduidelijkend voorbeeld in te vullen. Het antwoord op de
vraag kan je van de groep laten komen. Je gebruikt best hetzelfde voorbeeld als waarmee je
SPECIFIEK hebt verduidelijkt.
Bijvoorbeeld:
mijn doelstelling is bereikt wanneer ik één doek heb beschilderd en ernaar kan kijken.

“Nu mag iedereen een eigen voorbeeld invullen op het blad ‘Persoonlijke SMARTdoelstelling’.”
3. ACCEPTABEL: Vind je het voor jezelf acceptabel om deze doelstelling te volbrengen en je

hiervoor in te zetten? En is het voor anderen die ook betrokken zijn bij de doelstelling
acceptabel?
Je gebruikt nu de flipover om een verduidelijkend voorbeeld in te vullen. Het antwoord op de
vraag kan je van de groep laten komen. Je gebruikt best hetzelfde voorbeeld als waarmee je
SPECIFIEK hebt verduidelijkt.
Bijvoorbeeld:
mijn doelstelling om zelf een schilderwerk te creëren is in overeenstemming met mijn
waarden en normen, dus het is voor mij acceptabel. Verder schaadt ik niemand anders met
deze doelstelling, dus het is voor anderen ook acceptabel.
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“Nu mag iedereen een eigen voorbeeld invullen op het blad ‘Persoonlijke SMARTdoelstelling’.”
4. REALISTISCH: Is je doelstelling uitvoerbaar en realistisch? Het is de bedoeling dat je

doelstelling effectief haalbaar is!
Je gebruikt nu de flipover om een verduidelijkend voorbeeld in te vullen. Het antwoord op de
vraag kan je van de groep laten komen. Je gebruikt best hetzelfde voorbeeld als waarmee je
SPECIFIEK hebt verduidelijkt.
Bijvoorbeeld:
mijn doelstelling om zelf een schilderwerk te creëren is realistisch aangezien het voor mij
mogelijk is om één keer per week naar de kunstacademie te gaan, ik het inschrijfgeld kan
betalen, en ik lichamelijk en geestelijk in staat ben om te schilderen.

“Nu mag iedereen een eigen voorbeeld invullen op het blad ‘Persoonlijke SMARTdoelstelling’.”
5. TIJDGEBONDEN: Het is belangrijk dat je kortetermijndoelstellingen voor jezelf

formuleert. Wanneer begin ik eraan? En wanneer is
Je kan ook verschillende mijlpalen (= tussendoelen) formuleren.

mijn

doel

bereikt?

Je gebruikt nu de flipover om een verduidelijkend voorbeeld in te vullen. Het antwoord op de
vraag kan je van de groep laten komen. Je gebruikt best hetzelfde voorbeeld als waarmee je
SPECIFIEK hebt verduidelijkt.
Bijvoorbeeld:
ik begin volgende week maandag aan mijn doelstelling, dan ga ik me inschrijven aan de
kunstacademie voor een cursus schilderen. Ik wil binnen drie maanden mijn doelstelling
bereikt hebben en een eigen gecreëerd schilderwerk voor me zien staan.
Verschillende mijlpalen zijn:




Volgende week maandag: inschrijving aan de kunstacademie
Binnen twee weken: eerste les schilderen
Binnen drie maanden: schilderwerk af

“Nu mag iedereen een eigen voorbeeld invullen op het blad ‘Persoonlijke SMARTdoelstelling’.”
“Omdat het helpt om af en toe herinnerd te worden aan een doelstelling mogen jullie de
doelstelling op het memoblaadje (onderaan het invulblad ‘Persoonlijke SMART-doelstelling’)
schrijven. Je kan dit memoblaadje straks thuis ophangen zodat je het meerdere keren per
dag ziet, bijvoorbeeld op de koelkast of langs de kalender. Dit zal je helpen je doelstellingen
te verwezenlijken. Na een tijdje kan je evalueren of je je doel bereikt hebt. Als je merkt dat
dit niet het geval is, dan kan je een andere aanpak om je doel te bereiken overwegen, of je
doelen bijstellen, of een ander doel kiezen.”
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Wie is er van plan om zijn doel daadwerkelijk na te streven?
Hoe ben je van plan om dat te doen? Wanneer?
Wat verwacht je van het resultaat?

Stap 5. Geheugentraining (ca. 10 minuten)
Materialen:


Flipover + alcoholstift

“Het thema van deze sessie luidt ‘Nooit te oud om te leren’.”
Je kan de themafotoplaat nog eens tonen.

We zijn al ingegaan op:




de voordelen van iets nieuws te leren
wat je allemaal voor nieuws kan leren of ontdekken
hoe je je wens om iets nieuws te leren kan omzetten in een SMART-doelstelling

“Om nieuwe dingen bij te leren dien je gebruik te maken van je geheugen. Nu, personen
vanaf zestig jaar kunnen zich nogal eens zorgen maken over geheugenklachten en in paniek
raken wanneer ze wat vergeetachtig worden. Meestal is dit echter onterecht. Het is heel
normaal dat de snelheid waarmee informatie kan worden verwerkt afneemt met de leeftijd,
of dat de opslagruimte van je geheugen om nieuwe dingen te onthouden wat afneemt.”




Wie van jullie heeft wel eens last van zijn/haar geheugen?
Merk je een verschil ten opzichte van vroeger?

“We gaan nu even een kleine quiz houden om jullie kennis over het geheugen te testen. Ik
lees een stelling voor, en na elke stelling vraag ik of diegenen die denken dat de stelling juist
is hun hand willen opsteken. Daarna mogen diegenen die denken dat de stelling fout is hun
hand opsteken, en ik hou de score bij. Op het einde kunnen we dan zien of jullie ideeën over
het geheugen kloppen of niet.”

Vraag 1. Wie gezond leeft, heeft meer kans op een goed werkend geheugen.
= JUIST
Uitleg: Wie moe is, zich niet lekker in zijn vel voelt, die zal zich minder goed kunnen
concentreren en daardoor minder goed onthouden. Een gezonde voeding met veel groenten
en fruit en regelmatige lichaamsbeweging zorgen er niet alleen voor dat je je fysiek beter
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voelt, maar zorgen ook voor een betere doorbloeding en zuurstofvoorziening van de
hersenen.

Vraag 2. Concentratie is heel belangrijk om goed te onthouden.
=JUIST

Vraag 3. Als men gespannen is kan men zich beter concentreren.
= FOUT

Vraag 4. Als men ergens over piekert is het moeilijk om goed te onthouden
= JUIST
Uitleg: Wanneer je gespannen bent, je zorgen maakt, veel piekert, treurt om het verlies van
een geliefd iemand, enzoverder, dan zal je je minder goed kunnen concentreren en zal je
geheugen je in de steek laten. Ook sommige geneesmiddelen (bijvoorbeeld slaapmiddelen)
en alcohol kunnen je geheugen negatief beïnvloeden.

Vraag 5. We onthouden gemakkelijker zaken over onderwerpen waarover we al iets weten.
= JUIST

Vraag 6. Leren is mogelijk door herhaling.
= JUIST
Uitleg: De kennis die we reeds hebben, kan invloed uitoefenen op hoe goed we bepaalde
dingen onthouden. Je onthoudt beter dingen die je ook echt interesseren, waar je iets mee
kan doen of waarover je reeds iets weet. Zo onthouden Franse koks bijvoorbeeld beter
recepten voor Franse gerechten dan voor Chinese gerechten. Of schaakmeesters zijn beter
in het onthouden van posities van de stukken op het schaakbord dan beginnelingen. Dit
komt omdat ze nieuwe kennis kunnen vasthaken aan reeds bestaande kennis over het
onderwerp.

Vraag 7. Het geheugen is onuitputtelijk, men kan er eindeloos in opslaan.
= FOUT

Vraag 8. Ouderen leren minder snel dan jongeren.
=JUIST

Vraag 9. Naarmate men ouder wordt, vergeet men steeds meer.
= JUIST

“Soms is er natuurlijk wél meer aan de hand dan gewoon een wat verminderd geheugen
omwille van de leeftijd. Het kan zijn dat er gezondheidsproblemen schuilgaan achter
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vergeetachtigheid, zoals bijvoorbeeld een beginnende dementie. Of het kan een gevolg zijn
van dat je je niet goed voelt omwille van een depressie of omwille van een onaangename of
droevige gebeurtenis (zoals het overlijden van een partner). Op zo’n moment vraag je je
huisarts best om hulp of advies.
Maar als je gewoon merkt dat je enkel omwille van je leeftijd niet meer zo heel goed dingen
onthoudt, dan kan je heel eenvoudig je geheugen trainen. Je kan je geheugen namelijk
vergelijken met een spier die je kan trainen om krachtiger te worden.
-

Wie doet er al wat om zijn geheugen te onderhouden of te verbeteren? Wat dan?”

Je kan de antwoorden van de deelnemers beknopt op de flipover schrijven.

Het helpt om activiteiten te doen waar je bij moet nadenken zoals:






Schaken
Kruiswoordraadsels oplossen
Sudoku’s invullen
Computerspelletjes spelen
Voor diegenen die met een computer kunnen werken: er bestaan heel wat websites
met gratis denkoefeningen die je geheugen op peil houden (bijvoorbeeld
www.neurocampus.be)

Verder bestaan er allerlei trucjes die je de dingen beter kunnen doen onthouden. Vertel
misschien enkel die geheugentrucs die de deelnemers zelf nog niet naar voren hebben
gebracht. Je kan jouw extra tips ook verder beknopt aanvullen op de flipover bvb
‘concentratie’, ‘herhalen’, ‘associaties’,…




Concentratie is heel erg belangrijk. Zonder interesse en alertheid gaat de informatie
het ene oor in en het andere weer uit, terwijl er daartussen niets opgeslagen werd.
Dingen altijd opnieuw herhalen (de naam van personen, een geneesmiddel, een
telefoonnummer…) helpt om dit te onthouden.
Als je iets moet onthouden, helpt het heel erg om associaties te maken met iets
anders
(dwz
het
in
verband
brengen
met
iets
anders).
Bvb: als je de naam Degrand moet onthouden en het betreft een grote persoon,
breng
de
naam
dan
in
verband
met
‘groot’
van
‘grand’.
Bvb: Als je de naam ‘Roeykens’ moet onthouden, denk dan aan een woord met
dezelfde klank zoals ‘roeien’.
o Op deze manier kan je zelfbedachte geheugentrucjes toepassen.



Als je een lijstje moet onthouden, dan helpt het om de verschillende elementen van
het lijstje te structuren. Voeg bijvoorbeeld op uw denkbeeldige boodschappenlijstje
dingen in groepjes samen die bij mekaar horen: appels en peren, sla en boontjes,
cola en bier, enzoverder.



Doe geen twee of drie dingen tegelijk, maar probeer je te concentreren op de dingen
die je echt moet onthouden.
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Ten slotte is het belangrijk om je eigen beperkingen te aanvaarden. Als je
bijvoorbeeld van jezelf weet dat je systematisch dingen vergeet bij het boodschappen
doen, maak dan gebruik van een geschreven boodschappenlijstje. Of leg belangrijke
dingen op een vaste plaats, bijvoorbeeld je bril, je sleutels,…

Stap 6. Afronding

“We zijn toegekomen aan het laatste rondje van deze sessie (en ook aan het laatste rondje
van de Zilverwijzerreeks). Nu had ik graag van jullie gehoord:



Of je sinds het begin van de sessies al bepaalde tips uit deze Zilverwijzerreeks hebt
toegepast? Hoe dan? Welk effect had dit op jou?
Of je van plan bent om bepaalde tips uit deze Zilverwijzerreeks toe te passen in de
toekomst? Hoe dan?

Je gaat de kring rond en geeft iedereen de kans om te antwoorden.

“Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor jullie inspirerende en leuke aanwezigheid
tijdens deze Zilverwijzersessies. Zoals uit de verschillende sessies bleek, zijn jullie zelf de
grootste experts op het gebied van hoe je je goed in hoofd en vel kan voelen. Ik hoop toch
dat deze sessies je een aantal extra tips, weetjes en misschien zelfs nieuwe vrienden hebben
meegegeven.”
“Nogmaals bedankt, en tot een volgende keer!”
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Bijlagen sessie 6
Nooit te oud om te leren
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BIJLAGE 1. THEMAPLAAT ‘NOOIT TE OUD OM TE LEREN’

NOOIT TE OUD OM TE LEREN
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BIJLAGE 2. MIRAKELDENKEN

Wat voor nieuws zou je graag willen leren?

Waaraan merk je de volgende dag dat je dat nieuwe gedaan of geleerd hebt?

Met welk gevoel word je wakker?

Zijn er bepaalde voorwerpen in huis die er eerder niet waren?

Zijn er bepaalde sociale contacten in je leven die er eerder niet waren?
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BIJLAGE 3A. SMART

SMART
S = Specifiek
M= Meetbaar
A = Acceptabel
R = Realistisch
T = Tijdgebonden

149

BIJLAGE 3B. PERSOONLIJKE SMART-DOELSTELLING
SPECIFIEK
Wat wil ik bereiken?

Wie is erbij betrokken?

Waar ga ik het doen?

Wanneer gebeurt het?

Welke delen van de doelstelling zijn essentieel?

Waarom wil ik dit doel bereiken?
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MEETBAAR
Op welke manier kan ik zien, horen, voelen, proeven of ruiken dat mijn doelstelling behaald
is?

ACCEPTABEL
Strookt de doelstelling met wat ik belangrijk vind?

Is de doelstelling ook aanvaardbaar voor anderen?

REALISTISCH
Is je doelstelling uitvoerbaar en realistisch?
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TIJDGEBONDEN
Wanneer begin ik aan mijn doelstelling?

Wanneer is mijn doelstelling bereikt?

Wat zijn tussentijdse mijlpalen?

MEMOBLAADJE
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TIPS SESSIE 6
TIPS IETS NIEUWS LEREN



Probeer af en toe iets nieuws. Dit zit vaak in kleine dingen: ga naar een
leuke tentoonstelling, lees een nieuw boek, probeer een nieuw gerecht te
maken of te proeven, schrijf je in voor een nieuwe cursus,…



Het helpt om jezelf doelen te stellen: schrijf zo concreet mogelijk op wat,
wanneer, waar en met wie. Hang dit op een plek die je vaak ziet.



Alle leren gebeurt met vallen en opstaan. Geloof in je eigen mogelijkheden
en vertrouw op je levenservaring.

TIPS GEHEUGENTRAINING



Je geheugen werkt beter bij een gezonde voeding, verantwoord
medicijnengebruik, matig alcoholgebruik en voldoende beweging.



Als je af en toe iets vergeet, dan helpt het om iets belangrijks direct en
duidelijk op te schrijven en je notities op een zichtbare plek te leggen.



Leg dagelijkse voorwerpen zoals een bril of sleutels steeds op een vaste
plaats. Zo verklein je de kans dat ze zoek raken!




Gebruik een agenda om alledaagse afspraken en gebeurtenissen in te
noteren.




Als je een lijstje moet onthouden, dan helpt het om de verschillende
elementen van het lijstje te structureren. Voeg bijvoorbeeld op je
denkbeeldig boodschappenlijstje dingen die bij elkaar horen in groepjes
samen: appels en peren, sla en boontjes, cola en bier, enzoverder…




Doe geen twee of drie dingen tegelijk, maar concentreer je op de dingen die
je echt moet onthouden.
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