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Dankzij veel wereldwijd wetenschappelijk onderzoek weten wij steeds meer over 
de kunst van het ouder worden. Met name in de medische wetenschap zijn er veel 
ontwikkelingen, waardoor onze levensverwachting nog steeds stijgt. Ziektes als 
kanker zijn steeds beter geneesbaar en beheersbaar. Ik ben nu 55 en verwacht 
nog mee te maken dat doorbraken worden bereikt in de genezing van dementie. 
 
Maar los van de behandeling en genezing van ziektes weten we ook steeds meer 
over zaken die helpen bij gelukkig en gezond ouder worden.  Bijvoorbeeld over de 
invloed van bewegen. Bewegen heeft positieve invloed op zo ongeveer alle 
ouderdomskwalen: botontkalking, valgevaar, dementie, diabetes, hartfalen, 
nierfalen en reuma. Maar wellicht zeker zo belangrijk: bewegen is een bron van 
sociaal contact en van ontmoetingen. Bewegen geeft energie, zorgt dat hersenen 
beter werken, beïnvloedt stemming en gedrag. Recentelijk zijn op basis van 
wetenschappelijke inzichten nieuwe beweegnormen voor ouderen vastgesteld: 
150 minuten per week matig intensief bewegen, oftewel hijgen van inspanning. 
Toch ken ik weinig bewoners van verpleeghuizen en woonzorgcentra die deze 
norm halen. Ik zie vooral verzorgenden en familieleden die een tegengesteld 
advies geven: doet u maar rustig aan…… Die te veel uit handen nemen. Bewoners 
die zich soms letterlijk doodvervelen, terwijl verzorgenden de benen onder hun lijf 
vandaan rennen. 
Een ander voorbeeld. Er is uit de wetenschap steeds meer bekend over de invloed 
van licht. Zit iemand overdag teveel in schemerige ruimtes, dan kan je erop 
wachten dat iemand in de nacht gaat spoken. Veel ouderen in verpleeghuizen een 
woonzorgcentra lopen een verhoogd risico op depressies. Licht voorkomt dat en 
helpt bij de behandeling daarvan. Buitenlicht is het beste. Contrast wordt steeds 
belangrijker bij het zicht van ouderen, maar brengen wij dat wel voldoende aan? Is 
er voldoende bewustzijn over de invloed van licht en wordt daarnaar gehandeld? 
Ik ben bang van niet. 
Een derde voorbeeld. Uit vele wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat de 
grootste bevolkingsgroep in verpleeghuizen, mensen met dementie, nog kunnen 
leren. Roepgedrag is in de regel onbewust aangeleerd gedrag. En dus ook weer 
‘afleerbaar’ met voordelen voor velen. Initiatiefloosheid hoort bij het ziektebeeld, 
maar wij leren die als omgeving vaak ook nog eens onbewust aan. Doen mensen 
handelingen niet meer, leren ze die af. Use it or lose it. ALD-handelingen die niet 
meer gaan, zijn vaak weer aanleerbaar. Mensen met gevorderde dementie 
kunnen in de regel prima zelf tabletcomputers bedienen, waardoor eigen filmpjes 
en foto’s kijken, favoriete muziekjes luisteren, skypen met familie opeens tot de 



mogelijkheden behoort. Maar bieden we hen dit aan en leren wij dit? Weten alle 
zorgverleners en familieleden hoe het lerend vermogen werkt en hoe daar slim op 
in te spelen is? En handelen wij daar met elkaar naar? Dementie is op vele 
aspecten achteruitgang. Maar op één aspect vooruitgang: het gevoelsleven neemt 
toe. Maar handelen wij daarnaar? Spelen we daar voldoende slim op in? 
 
Drie voorbeelden van wetenschappelijke inzichten waar in verpleeghuizen en 
woonzorgcentra onvoldoende naar gehandeld wordt. Hoe komt dat? Mijn 
ervaring is dat dit met name komt doordat wij denken en communiceren in 
termen van bedreigingen, in plaats van in kansen. Als iemand meer gaat bewegen, 
gaat die vallen, krijgt die teveel pikkels en gaat die probleemgedrag vertonen. Als 
iemand zelf achter het fornuis staat, gebeuren er vast ongevallen. Als alle deuren 
open gaan, loopt iemand ver weg en gebeuren er verkeersongevallen. Als ik 
iemand wat wil leren, kost dat alleen maar extra tijd. Allemaal als-dan-redenaties, 
die in de praktijk meestal niet blijken te kloppen:   
- Meer bewegen leidt tot meer zelfredzaamheid, meer gezelligheid en minder 
storend gedrag, zo is het beeld in huizen die daar al forse stappen richting 
bewegingsgerichte zorg hebben gezet.  
- Er gebeuren in de praktijk geen ernstige ongevallen, als mensen in 
verpleeghuizen zelf weer achter het fornuis staan. Wel eten ze meer.  
- Open deuren leidt niet tot weglopen en verkeersongevallen, mits goed 
ingeregeld, blijkt bij de vele huizen in binnen- en buitenland die dat al gerealiseerd 
hebben. Wel veel meer kwaliteit van leven en minder probleemgedrag.  
- Slim inspelen op het lerend vermogen van mensen met dementie levert meer tijd 
op dan het kost.  
 
Gewoontes doorbreken betekent dingen benoemen. Keuzes durven maken. 
Heldere doelen stellen en meten of die gerealiseerd worden. Vooral 
communiceren over eerste resultaten en eerste positieve effecten. Daarop 
voortborduren. Niet teveel praten, maar gewoon doen.  
 
Bij het doorbreken van gewoontes en als-dan-redenaties gaat het vooral over het 
veranderen van gedrag van mensen. Er zijn maar weinig mensen die hun eigen 
gedrag zelfstandig veranderd krijgen. Hulp van de omgeving is noodzaak. 
Organiseer daarom dat teamleden de rol van coach, van ‘aanspreker’ krijgen, 
gerelateerd aan de gestelde doelen.  
 
Weer terug naar de wetenschap: veranderingen beklijven in de regel pas als ze 
minimaal 12 weken worden volgehouden. De aanhouder wint, met veel 
levensplezier voor bewoners. 
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