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Senioren
Margriet Hermans (64):
"Senioren vergeten dat ze 
senioren zĳ n, ze gunnen 
zichzelf geen rust meer."

SPORT EN ONTSPANNING  P04
Steeds meer activiteiten voor 55-plussers.

WONEN EN LEVEN  P06
Ontdek de verschillende mogelĳ kheden.

MODERNE BLUE ZONES  P07
Langer vitaal en autonoom leven.
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M
et de term ‘ouderen’ worden 
totaal verschillende genera-
ties aangeduid: de generatie 
geboren voor of tijdens WOII, 
en deze geboren na 1945 (de 

babyboomers). De cijfers van de Vlaamse 
overheid tonen aan dat maar liefst 432.000 
65-plussers alleen wonen. Bij veel babyboo-
mers gaat het om grote gezinswoningen die 
op deze manier niet optimaal benut worden. 
Bovendien vergen ze veel onderhoud en is het 
enorm duur om er alleen te blijven wonen. 

Eenzaamheid
Ook voor de zorgsector zorgt de vergrijzing voor 
heel wat uitdagingen. Zorgverstrekkers moeten 
momenteel ongelooflijk veel kilometers afleg-
gen om al die ouderen individueel bij hun thuis 
te verzorgen. Daarnaast is er bij heel wat ouderen 
sprake van vereenzaming, waarbij experten het 
erover eens zijn dat dit het leven kan verkorten.

Samenwonen
Daarom kan het zeer nuttig zijn voor baby-
boomers om te gaan samenwonen en dus 
hun woningen te delen. Dat gebeurt bij 
voorkeur met een zelfgekozen huisgenoot 
van dezelfde generatie. Zo zijn ze min-
der alleen én kunnen ze de kosten en de 

taken verdelen, zonder dat ze daarvoor een 
nieuwe relatie moeten aangaan. Voor velen 
ligt dat laatste immers moeilijk.

Door een huis te delen, kunnen baby-
boomers minstens 670 euro per maand 
besparen. Dat zou een wereld van verschil 
kunnen maken. Een gemiddeld pensioen 
bedraagt immers slechts 1.200 euro. Door 
elkaar op verschillende vlakken te helpen 
en te versterken, zullen babyboomers dus 
langer thuis kunnen blijven. Hun huizen 
zullen e�ciënter worden gebruikt, terwijl 
heel wat andere huizen te koop of te huur 
zullen komen voor jonge gezinnen.

Online platform 
Zo ontstond het idee om een online matching-
platform op te richten, waar babyboomers 
gelijkgestemden vinden waarmee ze kunnen 
gaan samenwonen. Door het verdelen van de 
taken en kosten, houden ze dan ook budget 
over om hun woning zodanig te renoveren dat 
ze aangepast is aan de moderne normen en de 
specifieke noden van ouderen. Hoe ouder men 
wordt, hoe meer men immers te maken krijgt 
met lichamelijke beperkingen. Het platform 
zal zich voornamelijk richten op 50-plussers, 
maar zal toch ook volledig open zijn voor men-
sen van andere leeftijden. De belangrijkste 
vereiste is dat er complementariteit is in de te 
verdelen taken. Het doel is om voor beide par-
tijen de levenskwaliteit te verhogen.

Het VLAIO is alvast overtuigd van de nood 
aan dit soort van nieuwe woonvormen, en 
heeft daarom een subsidie toegekend voor 
het verder uitwerken van dit project. ■

〉〉 Ken jĳ ook mensen die hun woning delen 
met familie, vrienden of onbekenden? 
Jean-Pierre Vyncke ziet je verhaal graag 
komen: jpvyncke@seniorennet.be

Jean-Pierre 
Vyncke

SeniorenNet.be

“Door hun woning 
te delen, kunnen 
babyboomers langer 
thuis blijven wonen”
De hippe senioren - babyboomers - willen zo 
lang mogelijk jong blijven en kwaliteitsvol wonen. 
Volgens Jean-Pierre Vyncke van SeniorenNet.be 
staan ze dan ook open voor het idee om samen 
een bestaande woning te delen en de daarbij 
horende taken te verdelen. 
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Relaties

Frances Lefebure  
beschrijft wat ouderen 
belangrijk vinden in  
een relatie.

P12

Dementie

Volgens Patrick Vyncke 
kunnen we tussen 
2030 en 2060 een 
forse toename van 
mensen met dementie 
verwachten.

P14

www.bouwenaanjetoekomst.be
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We staan voor een gigantische revolutie in de 
geneeskunde. Lees meer op onze website.
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D
e trap naar boven nemen, vraagt 
veel energie van ons lichaam. 
Wie kampt met fysieke proble-
men of minder mobiel is door 
ziekte of ouderdom, ondervindt 

vaak moeilijkheden met de meest eenvou-
dige handelingen, zoals bijvoorbeeld de trap 
opgaan. Tijdig investeren in je eigen levens-
kwaliteit is daarom geen overbodige luxe. Als 
de trap een hindernis in eigen huis is gewor-
den, maar je niet meteen wilt verbouwen of 
verhuizen, is een traplift een veilige manier 
om toch de trap te kunnen blijven nemen. 

Oplossing op maat
Of je nu een rechte trap, een steile trap, een 
lange of korte trap, een trap met veel bochten, 
een houten trap of een draaitrap in huis hebt: 
de mogelijkheden zijn eindeloos. In functie 
van een aantal bepalende factoren zoals het 
soort trap, de breedte van de trap, het aan-
tal draaiingen en of de traplift bijvoorbeeld 
geplaatst moet worden langs de binnen- of 
buitenzijde, wordt er een oplossing op maat 

gecreëerd. Bovendien zien de hedendaagse 
design met smalle rails en personalisatiemo-
gelijkheden er ook nog eens elegant uit! 

Modulair
Een traplift biedt heel wat voordelen: het 
is eenvoudig in gebruik, comfortabel en 
compact opvouwbaar om de doorgang niet 
te beperken, maar vooral veilig en betrouw-
baar. De nieuwste innovatie op de traplif-
tenmarkt maakt het bovendien mogelijk 
om verschillende losse elementen te com-
bineren tot een snelle ‘kant-en-klare’ oplos-
sing op maat. Dankzij dit modulaire sys-
teem kan er ook op zeer korte termijn aan 
de dringende, en toch specifieke, behoeften 
van de klant worden voldaan. 

Gemoedsrust
Ondanks dat het traplopen soms moei-
zamer gaat of zelfs niet meer mogelijk is, 
willen minder mobiele mensen toch zo 
lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving 
blijven wonen. Velen aarzelen nog te lang 

om hun huis e�ectief aan te passen aan 
nieuwe noden en beschouwen het eerder 
als een toegeving aan het verouderings- of 
ziekteproces. Nochtans draagt het installe-
ren van een traplift bij tot een betere levens-
kwaliteit en een grotere ona�ankelijkheid 
van de klant, met minder risico’s op onge-
vallen. Deze eenvoudige aanpassing creëert 
een veiligere thuisomgeving met meer 
gemoedsrust, ook voor vrienden en familie. 
Bovendien houd je meer energie over voor 
andere activiteiten. 

Terugbetaling
Investeren in een traplift lijkt voor velen 
erg kostelijk. Wie aan de specifieke voor-
waarden voldoet, kan aanspraak maken 
op een tegemoetkoming van de Vlaamse 
Overheid of het ziekenfonds. Ook voor 
personen met een handicap voorziet het 
Vlaams Agentschap voor Personen met een 
Handicap (VAPH) in sommige gevallen een 
tegemoetkoming voor de installatie van een 
traplift in je woning. ■

▲ ▲▲ Als je minder mobiel wordt, maar niet 
meteen wilt verbouwen of verhuizen, 
is een traplift een veilige manier om 
toch de trap te kunnen blĳven nemen.

Als de trap een hindernis wordt…

Laat je huis meegroeien 
met je leeftijd

J
e bent maar zo oud als je je voelt, 
zo luidt de wijsheid. Toch geeft 
je lijf signalen dat je het wat 
moeilijker begint te krijgen, vaak 
wanneer je het niet ziet aan-

komen. Het bad waar je jarenlang vlot in 
en uit stapte, wordt nu een obstakel en de 
keuken blijkt niet meer zo handig ingericht 
als vroeger. Natuurlijk ben je nog heel zelf-
standig, en dat houd je graag zo lang moge-
lijk vol. Niemand verlaat graag zijn huis. 
Daarom bestaan er slimme oplossingen die 
je woning omvormen tot een plek op jouw 
maat. Laat een veilige inloopdouche instal-
leren, zodat je de controle over je bewegin-
gen behoudt en laat je keuken herinrichten 
volgens jouw behoeften. Zo heb je geen 
externe hulp nodig en behoud je de dage-
lijkse routine in je leven.

Veranda als extraatje
Daarnaast apprecieer je, misschien zelfs 
nog meer dan vroeger, de rust in huis en het 
zicht op je tuin. Omdat je meer tijd thuis 
doorbrengt, heb je nood aan extra licht en 
een grotere leefruimte, het hele jaar door. 
Een veranda is dan een heel slimme inves-
tering - je voelt je minder opgesloten in huis 
door de grote glaspartijen. Je huis wordt 
plots een pak groter. Zelfs met minder goed 
weer geniet je in je veranda van de tuin in 
al zijn seizoenen. Zo heb je je stukje groen 
toch nog voor jezelf, ook als het niet meer 
elke dag lukt om naar buiten te gaan.

Kies voor totaaloplossing
Ben je ervan overtuigd dat aanpassingen 
in je huis een slim idee zijn? Laat dan niet 
elke ingreep apart uitvoeren. Zo dreig je het 
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overzicht te verliezen en sluiten de werken 
misschien niet goed op elkaar aan. Kies in 
de plaats voor totaaloplossingen met één 
aannemer en dus één aanspreekpunt tijdens 
de gehele periode. Die stemt de werken in 
je badkamer, je keuken en eventuele andere 
kamers in huis op elkaar af. Daarnaast zorgt 

hij ervoor dat je veranda tot in de puntjes 
wordt afgewerkt en instapklaar is. Word zor-
geloos ouder, investeer in je comfort thuis. 
Laat die oude dag dus maar komen. ■

 〉 DIT ARTIKEL KWAM TOT STAND IN SAMEN-

WERKING MET VERANDA’S JANSSENS.

▲ ▲▲ Een veranda is een slimme investering: je voelt je minder opgesloten in huis door de 
grote glaspartĳen en je huis wordt plots een pak groter.

Als je niet mobiel genoeg meer bent om op een veilige manier de trap te nemen, 
wacht je beter niet tot het misloopt om te investeren in een traplift.

Nergens voel je je beter dan thuis. Uiteraard blĳf je 
er dan graag wonen zolang dat mogelĳk is. Dankzĳ 

slimme ingrepen in je huis, maak je het jezelf een stuk 
gemakkelĳker en aangenamer. Zelfs kleine aanpassingen 

betekenen vaak een wereld van verschil. Zo voeg je 
kwaliteit toe aan je oude dagen.

Tekst: Roosje Lowette
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Op het gebied van beweging en voeding 
hebben senioren door de jaren heen bepaalde 
gewoontes ontwikkeld die niet altijd stroken 
met de nieuwe gezondheidsrichtlijnen uit de 
voedingsdriehoek en de bewegingsdriehoek. 
Een grotere sensibilisering kan helpen.

Tekst: Diederik Vandendriessche

Steeds meer 55-plussers zijn zich bewust van het 
belang van voldoende beweging. De nieuwe bewe-
gingsdriehoek stelt dat het niet zozeer van belang is 
om af en toe intensief te sporten, maar wel dat je een 
groot deel van de dag lichte tot matig intense activi-
teiten uitvoert. De generatie ouderen van 65 tot 74 jaar 
scoort op dat vlak behoorlijk goed, maar na de leeftijd 
van 75 jaar verslechtert het over het algemeen.

Sport voor 55-plussers
Uit onderzoeken naar de sportbehoeften van ouderen 
blijkt dat iets meer dan de helft van de senioren nooit 
deelneemt aan sport. Een mogelijke verklaring daar-
voor ligt in het feit dat de huidige senioren tot gene-
raties behoren waarin er in de jongere jaren niet aan 

sport werd gedaan. Pas vanaf de jaren 1970 heeft de 
idee van ‘sport voor allen’ zich doorgezet. De genera-
ties van senioren die er nu aankomen, hebben dat stil-
aan meegekregen. Ouderen zitten vaak ook te lang stil. 
Daarin verschillen ze uiteindelijk niet veel van de rest 
van de Vlamingen, want we zitten gewoonweg met 
zijn allen te lang en te veel. Op latere leeftijd blijft die 
slechte gewoonte bestaan. Steeds meer ouderen zijn 
zich daar echter van bewust, zodat sportactiviteiten 
voor 55-plussers een ware boost kennen.

Nood aan sensibilisering
Ook wat voeding betreft, houden ouderen er soms onge-
zonde gewoonten op na: sommigen eten onvoldoende 
groenten en fruit of overdrijven met rood vlees. Veel oude-
ren zijn ook niet vertrouwd met alternatieven zoals vege-
tarische voeding. Bovendien drinken ze vaak te weinig. 
Sensibilisering is dus belangrijk en noodzakelijk. Zo 
kan een diëtiste ouderen bijvoorbeeld begeleiden bij 
een winkelbezoek om te tonen wat gezonde voeding is. 
Door in te zien wat er nu eigenlijk op het etiket van 
voedingsproducten staat, kunnen ouderen makkelij-
ker producten aanscha� en die beantwoorden aan de 
gezondheidsnormen van de voedingsdriehoek. ■

N
atuurlijk moet je vakantie rustgevend en comforta-
bel zijn, ver weg van de dagelijkse beslommeringen. 
Tegelijk weet én voel je dat het goed is voor je om 
actief te zijn en elke dag voldoende te bewegen. Sta 
je hier dan voor een dilemma? Helemaal niet. 

Onderweg op jouw tempo
Kies voor een individuele wandel- of fi etsvakantie met totale 
vrijheid, maar tot in de puntjes verzorgd. Bij aankomst in je 
hotel, krijg je een roadbook dat jou gedurende de hele vakantie 
gedetailleerd de weg wijst naar tal van bezienswaardigheden. 
Jij bepaalt je tempo, waar je stopt voor een welverdiend drankje 
en hoeveel cultuur er die dag op het menu mag staan. ‘s Avonds 
blaas je uit en schuif je je benen onder tafel. 

Twee formules
Bij individuele fiets- en wandelvakanties heb je twee formu-
les. Ofwel blijf je de hele vakantie in hetzelfde hotel en maak 
je van daaruit lussen - zo leer je de regio goed kennen. Ofwel 
fiets of wandel je van het ene naar het andere hotel en zie je 
de streek elke dag veranderen. In dat geval staat je bagage ‘s 
avonds op jou te wachten.

De voldoening van actieve en tegelijk ontspannende vakan-
ties is enorm. Doe je gezondheid een cadeau en trek erop uit. ■

Gun jezelf
de ideale vakantie

Nooit te oud om te breken
met slechte gewoontes

��" Er bestaan fi ets- en wandelvakanties 
die voldoende beweging koppelen
aan een ruim cultureel aanbod.

  Sportactiviteiten 
voor 55-plussers 
kennen een ware boost.

Overweeg je dit jaar een actieve vakantie, of houd 
je het liever cultureel uitdagend en bourgondisch? 
Misschien moet je helemaal niet kiezen. Fiets- en 
wandelvakanties met genoeg tĳ d voor ontspanning 
en culturele input zĳ n dan net wat je zoekt.

Tekst: Roosje Lowette

Je beleeft en beweegt zoveel 
meer als je ‘t samen doet!meer als je ‘t samen doet!

Van, voor en door 55-plussers! 
Ontplooi je talent, blijf actief en vind je weg in een wereld in beweging.

Vraag naar je gratis infopakket: 02 246 44 41 of info@okra.be.
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Wat moet er volgens u veranderen aan 
het huidige woon- en zorgaanbod?

“Vandaag zijn het vooral de bouwpromoto-
ren en bouwbedrijven die met hun gebou-
wen de zorg en de doelgroep defi niëren. 
Wij willen daarentegen dat het de zorgver-
strekker is die vanuit zijn ervaring nadenkt 
over hoe een gebouw er moet uitzien. Van 
daaruit moet hij dan partners zoeken die 
dat kunnen bouwen. Dat maakt het dyna-
mischer en meer levensbestendig.”

“Ook onder meer oproepsystemen worden 
vandaag ontwikkeld vanuit het gebouw, met bij-
voorbeeld een knop in de badkamer. Deze oproe-
psystemen zouden echter beter de persoon vol-
gen, waar die zich ook bevindt. We moeten dus 
vooral goed nadenken over wat mensen nodig 
hebben om duurzaam en lang op een bepaalde 
plaats te kunnen wonen. Van daaruit moet dan 
het gebouw uitgetekend worden.”

Hoe functioneert een gemengde
site precies?

“Op gemengde sites brengen we diverse 
doelgroepen, woonvormen en voorzienin-
gen samen. Grote en kleine appartemen-
ten, eengezinswoningen, enz. Deze worden 
verbonden door gemeenschappelijke ruim-

ten die als ontmoetingsplaatsen fungeren 
(denk aan een cafetaria, volkstuinen, een 
winkeltje,…). De gemeenschappelijke dien-
sten en functies die er aangeboden worden, 
zijn zowel toegankelijk voor de bewoners 
van de site als de mensen uit de buurt. Op 
die manier zal het een actieve site zijn.”

“De verschillende generaties die vervol-
gens op zo’n gemengde site samenleven, 
zullen ook diensten aan elkaar kunnen ver-
lenen. Senioren kunnen overdag op de kin-
deren passen, terwijl ouders in ruil enkele 
klusjes opknappen of boodschappen gaan 
doen. Iedere generatie heeft iets te bieden 

aan een andere generaties. Zo ontstaat een 
relatie van wederkerigheid.”

Wat ziet u als de grootste uitdaging 
voor dit woonconcept?

“De grootste uitdaging bestaat nog steeds uit 
het overtuigen van alle betrokken partijen. Zo 
denkt de overheid nog steeds erg sectoraal en 
leeftijdsgericht. Bouwbedrijven en promotoren 
zijn dan weer vooral bezig met normering en 
het bouwtechnische, terwijl de verschillende 
doelgroepen vaak niet goed begrijpen wat de 
meerwaarde kan zijn ten opzichte van klassieke 
woonvormen. Financiers hebben op hun beurt 
twijfels bij het rendement van gemengde sites, 
terwijl we zien dat er op onze vijf reeds bestaande 
projecten zelfs bijna geen leegstand is.” ■

zorgdorpen.be

IN SAMENWERKING MET

��" Senioren kunnen 
overdag op de kinderen 
passen, terwijl 
ouders in ruil enkele 
klusjes opknappen of 
boodschappen gaan doen.

“Gemengde sites brengen verschillende generaties samen”

Nieuwe generatie bewegingsdetectie 
zet in op autonomie en veiligheid

Geert Stroobant

Algemeen Directeur Zorgdorpen

Gemengde sites bieden heel wat voordelen. Verschillende doelgroepen worden daarbij
immers met elkaar verbonden en kunnen op die manier iets voor elkaar betekenen.
Gesprek met Geert Stroobant, Algemeen Directeur van Zorgdorpen. Tekst: Joris Hendrickx

Autonomie is een hoog goed, 
ook voor ouderen. Een constante 
aanwezigheid van hulpverleners 
ondermijnt echter dit gevoel en is 
bovendien moeilijk te realiseren.
De bewegingsdetectie van
Familyeye biedt maximale
autonomie én veiligheid.

Tekst: Sĳ men Goossens

“De klassieke detectiesystemen in woon-
zorgcentra bestaan voornamelijk uit 
alarmknoppen”, zegt oprichtster Sylvie De 
Smet: “Het luiden van zo’n alarmbel kan 
wijzen op acute crisissituaties, maar ook 
op meer triviale zaken. Een automatisch 
bewegingsdetectiesysteem geeft hulpver-
leners gedetailleerde, accurate en relevante 
informatie omtrent de situatie waarin een 
bewoner zich bevindt. Zo kan het perso-
neel steeds adequaat en zelfs preventief 
ingrijpen. Dit innovatieve systeem maakt 
komaf met de schrijnende situaties waar-
bij ouderen soms urenlang moeten wach-
ten op hulp; iets wat ik anno 2018 sowieso 
hallucinant vind. Onze toepassingen wor-
den ingezet voor zowel valdetectie als het 
monitoren van leefpatronen en al dan niet 
alarmerende gedragswijzigingen.”

Stijgende druk op personeel
Het is bekend dat de werkdruk in de oude-
renzorg hoog ligt en blijft stijgen. Met dit 
detectiesysteem wil Familyeye deze druk 
een halt toeroepen en tegelijk de kwali-
teit van de hulpverlening optimaliseren. 
De Smet: “Het zorgpersoneel komt letter-
lijk handen tekort, dit heeft zijn weerslag 
op hun arbeidsvreugde, de zorgkwaliteit 

en hun functioneren op lange termijn. 
Met ons systeem kan een veelheid aan 
bewoners efficiënt worden opgevolgd 
door een relatief klein aantal mensen. Zo 
komt er ruimte vrij voor de kerntaak: zorg 
verlenen aan wie het op dat moment het 
meest nodig heeft, zelfs al gaat het om een 
ogenschijnlijk onbelangrijk, maar enorm 
deugddoend gesprekje.”

Jong geweld vs. ervaring
“Ons team bundelt het enthousiasme van 
jonge wolven met de ervaring van doorgewin-
terde deskundigen. Deze kruisbestuiving staat 
borg voor jarenlang opgebouwde expertise 
én actuele knowhow. We creëren voor iedere 
situatie of context een passende toepassing. 
Door het technologische karakter van onze 
producten groeien de mogelijkheden nog 
iedere dag. Uiteraard houden we gelijke tred 
met de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op 
het vlak van artifi ciële intelligentie ligt er nog 
een indrukwekkend potentieel, waarmee we 
preventie en interventie nog verder kunnen 
optimaliseren. Intelligente sensoren verwer-
ken complexe data steeds e�  ciënter, zodat ze 
zelf de ernst van een verandering in bewegings-
patroon of een crisissituatie kunnen interpre-
teren en communiceren”, besluit De Smet. ■

Sylvie De Smet, Oprichtster Familyeye

  Het innovatieve 
detectiesysteem 
maakt komaf met de 
schrijnende situaties 
waarbij ouderen soms 
urenlang moeten 
wachten op hulp.

familyeye.be

IN SAMENWERKING MET
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“
Wij zetten sterk in op warme 
zorg en participatie”, opent Luc 
Bulckens, Algemeen Directeur 
van woonzorgnetwerk Vincen-
thove in Roeselare. “De zorg die 

we onze bewoners bieden, overstijgt de 
basisnoden. Dat stuk is elementair, een 
evidentie. We geloven sterk in de enorme 
impact die ‘warme’ zorg heeft op de levens-
kwaliteit van bewoners, hun netwerk en 
onze medewerkers. ‘Warm’ staat hier voor 
zorg waarbij ‘waardigheid’ bewaakt wordt, 
die ‘aangepast’ en  ‘af’ is, met  ‘respect’, 
vriendelijkheid en op ‘maat’ van het eigen 
levensritme én levensverhaal van de 
bewoner. Tot slot zijn ‘enthousiasme’ en 
‘ethische onderbouwing’ essentieel in de 
basishouding van onze medewerkers.”

Ambitieuze werking
“Vincenthove is een woonzorgnetwerk. De 
accenten in onze werking vertrekken van-
uit onze bewoners, hun entourage en de 
medewerkers. Onze focus op waardigheid 
impliceert veel ruimte voor hun inbreng. 
Er is een gebruikersraad, waarop bijvoor-
beeld maaltijden of activiteiten geëvalu-
eerd worden en we organiseren diverse 

‘parlementen’ voor bewoners waar ze hun 
stem laten horen. Met familieadviesraden 
betrekken we ook de familieleden bij onze 
werking en we stellen ons open voor de 
ruime omgeving en buurt. De rijkdom aan 
suggesties die we zo verzamelen, stelt ons 
in staat om onze diensten constant te per-
fectioneren. Dit is voelbaar in alle aspecten 
van onze voorziening.” 

Liefdevolle visie
Hoe groter het idealisme, hoe steviger de uit-
dagingen. Bulckens ziet vooral de troeven van 
deze keuzes: “Bij Vincenthove gaan we in tegen 
de tendens om kwetsbaarheid als een taboe te 
beschouwen. Wij verwelkomen mensen mét 
al hun zwakheden, want in moeilijkheden 
schuilen vaak ook kansen. Ik ben erg trots op 
onze 130 medewerkers die hier steeds het beste 
van zichzelf geven om een klimaat te creëren 
dat inclusief en warm is voor bewoners én col-
lega’s. Allemaal onderschrijven ze onze liefde-
volle visie op zorg. Het resultaat hiervan verrast 
en ontroert mij nog dagelijks. Dit beroep is niet 
voor iedereen weggelegd, maar wanneer ik 
hier in de zomer jonge jobstudenten zie open-
bloeien, weet ik dat het koppelen van warme 
zorg aan een optimistische mensvisie een 
juiste, realistische keuze is.” ■

Luc 
Bulckens

Algemeen 
Directeur 
Vincenthove

vincenthove.be

IN SAMENWERKING MET

“
Mensen van 75 jaar zijn vaak fitter dan 
40- of 50-jarigen die door een drukke 
baan geen tijd hebben om te sporten. 
Zij kijken er niet naar uit om in een 
zorginstelling of een woonzorgcen-

trum te gaan wonen, maar willen in de eerste 
plaats comfort in hun gewone thuissituatie. 
Dat is niet meer dan normaal: mensen willen 
zo lang mogelijk thuis wonen. Dat heeft ervoor 
gezorgd dat er een grote vraag ontstaan is naar 
ondersteuning op maat. In onze organisatie noe-
men we dat het ‘butlerprincipe’. Dat kan in een 
assistentiewoning, maar heus ook daarbuiten.”

Wat moeten we juist verstaan 
onder het butlerprincipe?

“In de eerste plaats heeft het te maken met 
het aanreiken van structurele hulp voor 
iedereen die daarom vraagt. Het gaat dan om 
allerlei diensten die in het dagelijkse leven 
noodzakelijk zijn. Verschillende klusjes-
diensten zijn in dit geval uiteraard de meest 
typische: een lekkende kraan herstellen, 
elektriciteitsproblemen oplossen, poetsen, 
boodschappen doen of gewoon gezelschap 

bieden. Wij bieden die butlerdiensten aan in 
assistentiewoningen, met andere woorden 
woningen die gericht zijn op ouderen, maar 
ook in een concept van ‘assisted living’ of 
puur als dienstverlening op zich.”

Iedereen heeft met andere woorden 
baat bij zorg- en comfortdiensten?

“Zeker. Onze diensten richten zich in het ‘assis-
ted living’-model uitdrukkelijk ook op tweever-
dieners. In dat model wordt er bij de verkoop 
van appartementen ook een dienstenpakket 
aangeboden. Vaak zijn het dan ook apparte-
menten die reeds levensbestendig gebouwd 
zijn. De dienstverlening zorgt ervoor dat men 

een comfortabel leven kan leiden. Via onze Ser-
vice Link werken wij werken met een ‘single 
point of contact’: elke klant kan een diensten-
coördinator opbellen om vervolgens de dienst 
van zijn keuze te vragen. De Service Link zorgt 
ervoor dat je als bewoner niet moet beginnen te 
betalen vooraleer het nodig is. Je betaalt enkel 
de diensten die je expliciet vraagt. Die diensten 
kunnen variëren van de aankoop van vliegtuig-
tickets voor je reis en de catering van je feest tot 
verpleging. Je leeft gewoon in een appartement 
met een extra service. En je hoeft niet meer te 
verhuizen naar een woonzorgcentrum, want je 
blijft zelf de regisseur.” ■

assistzorg.be

IN SAMENWERKING MET

��" Je leeft gewoon in 
een appartement, maar 
je kan beschikken over 
een extra servicedienst.

Zorg is een breed begrip dat zich, onderhevig aan maatschappelijke evolutie, steeds vernieuwt en aanscherpt. 
Hoe dat in onze woonzorgcentra vorm krijgt, varieert sterk van centrum tot centrum.

“Dat ouderen automatisch gelijkstaan aan zorg, strookt helemaal niet met de realiteit. Ouderen zijn fitter dan 
vaak gedacht wordt. Er is dan ook een grote economische vraag naar dienstverleningsconcepten waarin met 
die realiteit rekening gehouden wordt”, stelt Katrien Lauwers, Directeur van Assist.

▲ ▲▲ Woonzorgnetwerk Vincenthove in Roeselare.
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“Inzetten op warme zorg en participatie”

Aangepaste dienstverlening voor fitte ouderen

Tekst: Sĳmen Goossens

Tekst: Diederik Vandendriessche

Katrien Lauwers

Directeur Assist
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V
erstokte rokers en zwaar-
lijvigen weten best dat hun 
levensstijl hen niet de beste 
kansen geeft op een gezonde 
oude dag. Voorlichting met 

een opgeheven vingertje werkt niet, dat 
is duidelijk. Het beklijft niet en wordt 
op termijn zelfs irritant. Aan de pillen 
dan maar? Nee, daar zijn we als samen-
leving ook al uit. Gezondheid is vandaag 
een hot topic, dat bijna iedereen bezig 
houdt. Verzekeraars, opinieleiders én de 
gewone man. Ziekenfondsen worden 
gezondheidsfondsen. Voeding en sport 
zijn imago-aspecten geworden. Sociale 
media staan vol met foto’s van sapjes, 
salad bowls en obstacle runs. 

Inzetten op preventie
Techreuzen zoals Apple en Philips profi-
leren zich steeds meer als gezondheids-
bedrijven. Smartwatches en andere 
wearables leveren snel, makkelijk en op 
betrouwbare wijze gezondheidsdata op. 
Zo worden we zelf betrokken bij onze 
gezondheidstoestand, zonder ervoor naar 
de dokter te moeten. Als individu kun je 
zelf in actie komen. “Maar ook de over-
heid moet dringend meer inzetten op 

preventie,” zegt Jo Robrechts, oprichter 
van Triamant. “Medische behandeling 
bepaalt slechts 10% van de gezondheids-
winst die kan worden geboekt. Toch gaat 
nog steeds 97%  van de huidige budgetten 
naar curatie. Levensstijl en omgevings-
factoren zijn daarentegen goed voor mini-
mum 60% van de impact op onze gezond-
heid. Elke euro investering in gezondheid 
heeft een multiplicatore�ect ten opzichte 
van elke euro in de zorg. Het is tijd voor 
een verschuiving van de middelen.”

Geen pil, maar een doel
Volgens Robrechts kan zelfs je omgeving 
je levenskwaliteit verhogen. “Een trend 
waar projectontwikkelaars steeds vaker 
op inspelen”, zegt hij. “Zij gaan echter 
voorbij aan waar het echt om gaat. Met 
enkel comfort, ruimte en meer groen 
kom je er niet. Het gaat om verbinding 
tussen mensen, vitaliteit en autonomie. 
Je moet durven te investeren in de buurt-
begeleiding en gezond gedrag stimuleren. 
Zo blijven mensen langer actief en hou-
den ze zelf de regie over hun leven. Zodra 
nodig, breng je zorg naar ze toe. Letterlijk 
tot in de huiskamer, op maat. Tegen 2030 
lopen de rusthuizen leeg.”

Robrechts’ visie op gezondheid gaat 
verder dan het eten van havermout en het 
tellen van stappen. “Meer levenskwaliteit 
en geluk gaan ook om het hebben van vol-
doende slaap, het krijgen van intellectu-
ele prikkels en nu en dan tijd nemen voor 
jezelf. Je moet het hogere plaatje zien, en 
elke dag een goede reden hebben om op te 
staan. Geen pil dus, maar een doel.”

De kracht van een ‘goede buur’
“Wist je dat optimisme en durf besmet-
telijk zijn?”, vraagt Robrechts. “Weten-
schappelijk onderzoek heeft aangetoond 
dat betekenisvolle sociale contacten net 
zo hard nodig zijn als vitamines en sport. 
Een kring van gelijkgestemden om je 
heen helpt je om je doelen te bereiken, 
zowel bewust als onbewust.” 

“Verre vrienden, hoe goed ook, kun-
nen er niet altijd voor je zijn. Het loont 
om te investeren in die ‘goede buur’. Uit 
burenrelaties kan ook vriendschap ont-
staan, zelfs over generaties heen”, zegt 
Robrechts. “Bovendien is er nog iets 
wat buren verbindt: gemeenschapszin. 
Een groot deel van je leven breng je door 
in een straal van amper 10 km rond je 
woonst. Laat dat dan een warme habitat 
zijn, een levende buurt.” ■

“Het is tijd voor een 
verschuiving van de middelen”

Naar moderne 
Blue Zones 
in Vlaanderen

Naarmate we ouder worden, gaat er steeds meer haperen in ons lijf. 
Veel van die kwalen zijn goed te bestrijden door een gezonde levensstijl, 
en toch grijpen we vaak nog automatisch naar pillen. Hoe gooien we het 
roer om? En hoe kom je tot duurzame gedragsverandering?

Jo 
Robrechts

CEO en 
Voorzitter 
Triamant

Jo Robrechts is een man met 
een missie. Hij wil mensen 
helpen om langer, gezonder 
en gelukkiger te leven. Met 
zijn team van Triamant bouwt 
hij aan de eerste moderne 
Blue Zones in Vlaanderen. 
De gezonde keuze is er de 
makkelijke.

Heb je al eens van Blue Zones 
gehoord? Het zĳn vĳf plekken op 
aarde met meetbaar meer vitale 
100-plussers dan elders. Hun geheim 
blĳkt te schuilen in een gezonde leef-
omgeving en levensstĳl. “Wat in de 
natuurlĳke Blue Zones lukt, kan hier 
ook”, stelt Jo Robrechts. Een team 
van 230 Triamantairs bouwt aan de 
moderne Blue Zones in Vlaanderen. 

Thuiszorgteam
Triamant telt vandaag 4 ‘levende 
buurten’, in Sint-Truiden, Geluwe, 
Zottegem en Ronse. ‘Levend’ omdat 
jong en oud er door mekaar leven. 
Generaties komen weer dichter naar 
mekaar toe, buren helpen mekaar. Zo 
blĳven ze langer vitaal en autonoom. 
In deze buurten leven mensen zelf-
standig in hun eigen flat of studio. De 
overgang naar een volgende levens-
fase verloopt naadloos. En komt 
het ogenblik dat je toch meer zorg 
nodig hebt, dan hoef je niet meer te 
verhuizen. Zorg wordt dan op maat 
aangeboden door een thuiszorgteam 
ter plekke. Ook als dementie toe-
slaat. Woon-, zorg- en leefcoaches 
houden de buurt actief. Zĳ moedi-
gen bewoners aan om op diverse 
levensdomeinen doelen te stellen. 
Die kunnen groot of klein zĳn, maar 
altĳd zelfgekozen. Terwĳl de ene voor 
de ten miles gaat, is de andere een 
winnaar met 10 meter rollatorlopen. 
Triamant helpt mensen om bewust 
hun leefpad uit te stippelen, op elke 
leeftĳd. Uit de ganse streek tekenen 
mensen in op het activiteiten-, exper-
ten- en lezingenaanbod van Triamant. 
Gezondheid is besmettelĳk.

Verdere uitrol
Het woon- en leefconcept slaat aan. 
De opening van Triamant Ronse 
begin september lokte meer dan 800 
belangstellenden. De flats en studio’s 
worden snel ingenomen. Triamant 
buurten zĳn dan ook de enige plek in 
Vlaanderen waar gezonde partners bĳ 
hun hulpbehoevende partner kunnen 
blĳven, in een omgeving die voor bei-
den goed voelt. Aan jongere vrĳgezel-
len verleent Triamant een gunsttarief, 
op voorwaarde dat ze ook aan vrĳwil-
ligerswerk doen. Met nieuwe buurten 
op komst in Bree en Puurs, stoomt 
Triamant door in haar verdere uitrol in 
Vlaanderen. ■

▲ ▲▲ Triamant Geluwe. ▲ ▲▲ Triamant Ronse.
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��" Elke euro investering 
in gezondheid heeft 
een multiplicatoreffect 
ten opzichte van elke 
euro in de zorg.

PROJECT

triamant.be

IN SAMENWERKING MET
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Je palmares is uitgebreid:
leerkracht, politica, zangeres en 
presentatrice. Wat waren tot nu toe 
je gelukkigste jaren? 

“Ik ben maar gelukkig geworden vanaf 
mijn dertigste, bij de start van mijn open-
baar leven. Toen ik begon te zingen en tele-
visie begon te maken, leefde ik pas echt op. 
Het was ook nodig, want ik kwam op dat 
moment uit een zware depressie. Er werd 
me vaak gevraagd waarom de start van 
mijn publiekelijke carrière zo lang op zich 
liet wachten, maar zoiets kan je nu een-
maal niet forceren. Het moment moet er 
zijn en je moet de juiste personen ontmoe-
ten. Jezus begon ook pas aan zijn open-
baar leven op zijn dertigste. Ik ben al lang 
blij dat het mijne niet stopte op 33-jarige 
leeftijd. Ik wil liever ook niet gekruisigd 
worden, al proberen ze dat soms wel. Ik 
kan mijn mond niet houden en dat heeft al 
vaak voor problemen gezorgd.”

Zijn er dingen die je anders zou doen 
als je terugkijkt op je leven? 

“Ik vrees van niet. Daar heb ik net iets te 

veel zelfkennis voor. Mij laten terugkeren 
in de tijd zou niet veel veranderen, niet 
met mijn karakter. Nochtans zeg ik tegen 
mijn echtgenoot na elke krasse uitspraak 
dat ik mijn mond ga houden. Maar die 
momenten van bezinning duren nooit 
lang (lacht). Ik ben met de jaren wel iets 
genuanceerder geworden, maar als het 
erop aankomt, kan ik het niet laten om te 
zeggen wat ik denk. Ik ben recht door zee 
en hou daar ook van. Je moet met de waar-
heid naar buiten durven te komen. Waar 
zijn we anders mee bezig?”

In maart had je opnieuw een eigen 
tv-programma, ditmaal op Eclipse 
TV, waarin je mensen op leeftijd 
interviewt. Vanwaar die keuze? 

“Eclipse TV richt zich op 55-plussers en 
daar hoor ik met mijn 64-jarige leeftijd dus 
ook bij. De gemiddelde 55-plusser zit niet 
te wachten op een nieuwe reeks van Expe-
ditie Robinson of Temptation Island. Zij 
willen iets bekijken dat over hun leefwe-
reld gaat. Het succes van tijdschriften als 
Plus-magazine bewijst dat die leeftijdsca-

tegorie een grote markt omvat die nog niet 
genoeg geëxploreerd wordt. De talkshow op 
Eclipse TV sprak me vooral aan omdat ze me 
de kans gaven om mensen over hun dage-
lijkse leven te interviewen. Ik hou er enorm 
van om te horen wat mensen bezighoudt 
en dat is bij de 55-plusser bijzonder uitge-
breid: van nieuwe wetgevingen op vlak van 
schenkingen en legaten tot muzieksmaak 
of het vinden van een nieuwe job. Zo had ik 
onder andere een interessant gesprek met 
de eigenaar van een interimkantoor voor 
senioren. Een 55-plusser kan dan wel geen 
járen arbeid meer garanderen, maar moet 
daarom ook niet meteen afgeschreven wor-
den. Het is niet evident om als 55-plusser 
plots opnieuw op de arbeidsmarkt terecht 
te komen.”

“Senioren vergeten dat
ze senioren zijn, ze gunnen 
zichzelf geen rust meer”
Margriet Hermans (64) mag dan wel in de herfst van haar carrière staan,
toch zijn rustige tijden ver te zoeken. Na een succesvolle talkshow op Eclipse 
TV – een zender voor 55-plussers – werd ze gevraagd voor een tweede 
seizoen én stelt ze zich de komende verkiezingen opnieuw verkiesbaar.
Het is druk, maar dat is lang niet ongewoon voor senioren. En daar weet 
Margriet na haar tv-comeback op Eclipse TV alles van.

Tekst: Sabrina Bouzoumita

Margriet 
Hermans (64)

��" Een 55-plusser
kan dan wel geen járen 
arbeid meer garanderen, 
maar moet daarom
ook niet meteen 
afgeschreven worden.
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Hoe anders zijn de eisen voor 
en van senioren nu in vergelijking 
met vroegere generaties? 

“Het is niet zo dat het leven stopt wanneer 
we met pensioen gaan, integendeel. Senio-
ren vergeten dat ze senioren zijn. Ze gunnen 
zichzelf geen rust meer: reizen, op de klein-
kinderen passen, nieuwe hobby’s onderne-
men, enz. De tijd dat grootouders de hele 
dag thuiszaten, lijkt voorbij. Tot rust komen 
is een kunst waar ook ik het lastig mee heb. 
Je hebt in principe veel meer vrije tijd, maar 
die vul je uiteraard ook in met zaken waar je 
voordien geen tijd voor had. In momenten 
van ontspanning wil je dan ook die interes-
ses zien terugkomen op tv. Waar zijn andere 
leeftijdsgenoten mee bezig? Of wat is er ooit 
gekomen van de Parijse straatkinderen die 

��" Tot rust komen is 
een kunst waar ook ik 
het lastig mee heb. 
Je hebt in principe veel 
meer vrije tijd, maar die 
vul je uiteraard ook in met 
zaken waar je voordien 
geen tijd voor had.

tijdens de zomer bij gegoede Belgen hun 
vakantie mochten doorbrengen? In het 
voorjaar interviewde ik een vrouw die zo’n 
meisje opving tijdens de zomervakanties en 
die haar na verloop van tijd als haar eigen 
dochter beschouwde. Dat meisje is nu een 
succesvolle ontwerpster in Parijs. Het is een 
verhaal achter het nieuws van toen dat op 
veel interesse kan rekenen bij senioren.”

“En waarom ook niet bij een jonger 
publiek? Leren over vroeger hoeft zich niet 
te beperken tot de geschiedenis uit onze 
schoolboeken. Het klinkt cliché, maar in 
onze tijd zag het er heel erg anders uit dan 
nu. Wij zijn grootgebracht zonder compu-
ter en andere technologische snu�es. Een 
draagbare telefoon was ondenkbaar in onze 
jeugd - wij moesten op zoek naar een tele-

fooncel. Of neem nu het verkeer: toen de 
ring in Turnhout opende, gingen we daar 
met plezier eens over rijden. Dat was toen 
geweldig, terwijl het nu de hel is. Alles zit 
vast. Ik heb medelijden met de werkende 
mens die dagelijks in de file staat.”

Jij bent officieel ook met pensioen, 
hoe zien jouw dagen eruit?

“Druk! (Lacht) Ik heb me opnieuw verkies-
baar gesteld voor de gemeenteraadsverkiezin-
gen in mijn thuisgemeente Oud-Turnhout. 
Ik treed ook nog tamelijk veel op en begeleid 
mijn dochter Celien die revalideert van een 
dubbel herseninfarct - het gaat gelukkig wel 
al veel beter met haar. Daarnaast geniet ik af 
en toe van een fietstochtje, omdat ik het toch 
belangrijk vind om in beweging te blijven.” ■
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Het heilzame 
evenwicht tussen 
rust en beweging

1 Belg op de 3 beweegt te weinig: 
een verontrustend cijfer. Scoren 
we dan wel goed op vlak van 
voldoende ontspanning? Niet per 
se. Het is een totaalplaatje, een 
balans. Onevenwicht leidt tot kwalen 
zoals burn-out en hartproblemen, 
evenwicht betekent een langer en 
kwaliteitsvoller leven.

Tekst: Sĳmen Goossens

Dat je met voldoende lichaamsbeweging 
meer wint dan alleen spiermassa en condi-
tie is al langer bekend. De zuivere winst van 
zelfs een kleine fysieke inspanning blijft 
verrassend groot. Het profijt dat we halen 
uit deugddoende ontspanning doet daar 
niet voor onder. Een weerbaar, e�ciënt en 
soepel functionerend lichaam is misschien 
het duidelijkste voordeel, maar ook stress-
reductie doet wonderen voor de levenskwa-

liteit en -verwachting: een niet te onder-
schatten pluspunt. Sto�en zoals dopamines 
en endorfines komen vrij bij stevige inspan-
ningen, maar ook tijdens wellnesssessies of 
gerichte ontspanning. Het is bewezen dat 
een goede balans tussen rust en beweging 
de risico’s op burn-out, bore-out en depres-
sies aanzienlijk verkleint. 

Denk aan jezelf
Bewust omgaan met je lichaam en geest is 
dus de boodschap. Dat is geen pleidooi voor 
doorgedreven egocentrisme, wel een betoog 
om doordacht om te springen met ons hele 
systeem als totaalpakket. Het nemen van 
voldoende ‘me-time’ is veel meer dan een 
hippe trend of tendens. Het past in een ver-
antwoorde levensstijl die ons toelaat om 
ook beter voor onze omgeving te zorgen. Het 
heeft geen zin om onszelf voorbij te lopen 
en op te winden over externe verantwoor-
delijkheden, terwijl we de signalen van ons 
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eigen systeem - fysiek en mentaal - straal 
negeren. Sport en wellness zijn daarom 
belangrijke onderdelen van een gebalan-
ceerd organisme dat ook op latere leeftijd 
goed blijft functioneren. 

Even volledig stilstaan
Een ander belangrijk bestanddeel van zo’n 
systeem in balans zijn momenten van totale 
fysieke, emotionele en rationele kalmte. 
Alleen is ‘aan niets denken’ of ‘volledig stil-
staan’ niet zo evident als het klinkt. Vele 
mensen wenden zich tot Mindfullness, 
mét resultaat. Dit geheel aan beproefde 

meditatietechnieken wordt ondertussen 
wereldwijd wetenschappelijk erkend. 
Het is een doeltreffende methode om het 
systeem even volledig te herstarten en alles 
in het juiste perspectief te plaatsen. ‘Onze 
gedachten ordenen’ lukt het best wanneer 
er ook werkelijk orde heerst in ons hele 
organisme. Mindfullness, ontspanning 
en wellness, gecombineerd met sport en 
beweging zijn goed voor het individu en bij 
uitbreiding de hele samenleving. ■

 〉 DIT ARTIKEL KWAM TOT STAND IN 

SAMENWERKING MET THERMAE.

▲ ▲▲ Stoffen zoals dopamines en endorfines komen vrĳ bĳ stevige inspanningen, maar ook 
tĳdens wellnesssessies of gerichte ontspanning.

▲ ▲▲ Plantensterolen zĳn stoffen die natuurlĳk aanwezig zĳn in groenten en fruit.P
lantensterolen zijn stoffen die 
natuurlijk aanwezig zijn in 
groenten en fruit. Deze stoffen 
werken op een heel bijzon-
dere manier. Ze verhinderen 

de opname van cholesterol afkomstig uit 
voeding en ze blokkeren de toegang van 
cholesterol vanuit de spijsvertering naar 
de bloedbaan. Dat gebeurt zonder dat de 
plantensterolen zelf in de bloedcirculatie 
terecht komen. Een groot voordeel, want 
daardoor zijn plantensterolen zeer veilig 
en veroorzaken ze geen nevenwerkingen. 
“Door hun natuurlijke oorsprong, hun 
bijzonder werkingsmechanisme en hun 
doeltreffende verlaging van de cholesterol, 
vormen plantensterolen een attractieve 
oplossing als niet-medicamenteuze aan-
pak van te hoge cholesterol”, aldus de twee 
Spaanse onderzoekers.

Plantensterolen, voor wie ?
Plantensterolen dragen bij tot de verla-
ging van de cholesterolspiegels in talrijke 
situaties. Eerst en vooral zijn ze perfect 
geschikt om een beginnende stijging van 
de cholesterol in toom te houden, samen 
met een gezonde voeding. Dergelijke aan-
pak, natuurlijk en zonder nevenwerkingen, 
is zeer gunstig voor de cardiovasculaire 
gezondheid op lange termijn. Daarnaast 
mogen plantensterolen ook geassocieerd 
worden met een behandeling door stati-
nen, de klassieke geneesmiddelen tegen 
hypercholesterolemie. De toevoeging van 
plantensterolen is een maatregel die even 
doeltre�end is als een verdubbeling van de 
dosis van de statine. En dit zonder het risico 
op spierproblemen, het typische probleem 
van een hoge dosis statine, te verhogen. De 
specialisten vermelden ook nog een andere 

Natuurlijke aanpak tegen 
hypercholesterolemie

groep die baat kan hebben bij plantenstero-
len: kinderen die reeds een hypercholes-
terolemie vertonen, maar die nog te jong 
zijn om in aanmerking te komen voor een 
behandeling met sterke geneesmiddelen. 
Deze specifieke groep vertoont een sterke 
groei in onze westerse bevolking, waar 
overgewicht bij kinderen steeds frequenter 
wordt.

Waar vindt men plantensterolen ?
Voldoende groeten en fruit eten, is natuur-
lijk altijd een gezonde beslissing, maar de 
aanwezige hoeveelheid plantensterolen 
daarin is te laag om de cholesterolspiegel 
te doen dalen. Een supplement is nodig. Er 

bestaan margarines verrijkt met planten-
sterolen, maar deze zijn niet gemakkelijk te 
doseren en ze vormen ook een ongewenste 
supplementaire inname van vetten. Sinds 
kort bestaan, in de apotheek, plantenstero-
lensupplementen onder de vorm van slik-
tabletten. Hun voordeel is dat ze een nauw-
keurige en voldoende dosis zuivere planten-
sterolen bevatten, zonder de aanwezigheid 
van vetten. Bovendien zijn ze gemakkelijk 
in te nemen op het juiste moment voor een 
optimale doeltre�endheid: juist vóór de 
rijkste maaltijd. ■

 〉 DIT ARTIKEL KWAM TOT STAND IN 

SAMENWERKING MET VISTA-LIFE.

Bestaat er een betrouwbare natuurlĳke aanpak tegen 
hypercholesterolemie? Voor de onderzoekers Cofan en 
Ros van de Lipidenkliniek in Barcelona is het antwoord 

ja. Een dagelĳkse inname van ongeveer 2 gram 
plantensterolen kan de cholesterolspiegels doen dalen op 

een doeltreffende en veilige manier.
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K
o�e wordt niet gedronken; het 
wordt ‘gesavoureerd’. De laatste 
jaren werd de markt overspoeld 
door allerlei single serve appa-
raten met dure, weinig milieu-

vriendelijke capsules. De nadruk lag op het 
benaderen van een zo authentiek mogelijke 
smaak. De belasting voor het milieu werd 
weggemo�eld. Dat kan beter: een imitatie 
van authenticiteit is niet langer genoeg. De 
mensen willen nu the real thing, zonder 
overmaatse ecologische voetafdruk. De beste 
manier om alle aroma’s uit de ko�ebonen 
te halen blijft het opgieten of de pour over- 
techniek. Deze nostalgische, noem het vin-
tage, methode is weer helemaal in en garan-
deert een optimaal authentieke smaak. 

Kwaliteit druppelt door 
Bij filterko�e krijgt het water voldoende 
tijd om - door een intens contact met de 
ko�e - alle aroma’s zorgvuldig op te nemen. 
Uiteraard is het dan van het grootste belang 
om alle smaken vast te houden, ook bij 
het filteren. Daarom is filterpapier met de 
juiste structuur en vernuftig uitgekiende 
aromagaatjes cruciaal. Hierdoor komen 
ko�eoliën - dragers van ruim 800 aroma’s 
- optimaal vrij, zodat de filterko�e zijn rijke 
smaak ten volle ontwikkelt.

De volgende stap
De nieuwe generatie filterko�ezetappara-
ten voldoet steeds beter aan alle smaak- en 
kwaliteitsvereisten. Hierdoor is filterko�e 

Versgemalen 
filterko�e is weer 

helemaal in

al lang geen trend meer, maar een volgende 
stap in de evolutie van het zwarte goud, dat 
troost en energie brengt over heel de wereld. 
Als cultuurproduct moet ko�e ook kunnen 
inspelen op een uitgebreid scala aan indi-
viduele voorkeuren. Een brede waaier aan 
innovatieve functies, zoals ingebouwde kof-
fiemolens, timerfuncties, keuzes in fijnheid, 
aanpasbare sterktes, druppelstop, enz. speelt 
in op individuele wensen en gebruiksgemak. 

Gezonde herbronning in een kopje
Ko�e is gezond, op voorwaarde dat het berei-
dingsproces zo weinig mogelijk gebruik-

maakt van andere, meer chemische elemen-
ten zoals smaakversterkers of bewaarmidde-
len. De nieuwe filterko�e kent een optimale 
zuiverheid: water, ko�e en een vernuftig 
apparaat dat beiden met elkaar verenigt: 
een betere garantie op het nuttigen van alle 
gezondheidsvoordelen is er niet. Uit recent 
onderzoek blijkt dat u van deze kwaliteits-
ko�e gerust 3 kopjes of meer per dag mag 
drinken. Hoe meer bakjes troost, hoe minder 
troost u nodig hebt. ■

 〉 DIT ARTIKEL KWAM TOT STAND IN 

SAMENWERKING MET MELITTA.

Ruim 100 jaar geleden veroorzaakte Melitta 
Bentz een culinaire en culturele revolutie met 
de uitvinding van de ko�efilter. Anno 2018 is 

filterko�e weer helemaal hot. De nieuwe generatie 
filterko�ezetapparaten koppelt nostalgische 

authenticiteit aan technologisch vernuft.

Tekst: Sĳmen Goossens
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H
oe ouder we met zijn allen wor-
den, hoe sterker dementie zich 
rondom ons zal manifesteren. 
“Een hoge leeftijd is een risico-
factor voor dementie, maar ook 

ongezonde leefgewoonten zoals roken en 
overmatig alcoholgebruik spelen een rol”, 
aldus Hilde Lamers, Directeur van de Alzhei-
mer Liga Vlaanderen. “Een gezonde levensstijl 
kan helpen om dementie langer voor te blijven 
of te voorkomen. Inzetten op preventie van 

dementie is dan ook geen overbodige luxe in 
een maatschappij met een toenemende ver-
grijzing. Zolang er geen definitieve behande-
ling voor dementie is, zullen nog veel mensen 
op een of andere manier met de aandoening te 
maken krijgen. Daarom is het belangrijk dat 
er zo veel mogelijk informatie verspreid wordt 
over alle mogelijke aspecten die met dementie 
gepaard gaan. Als naaste of als mantelzorger 
ben je erbij gebaat om te weten hoe je met 
dementie moet omgaan. Het komt de levens-
kwaliteit van zichzelf én de levenskwaliteit 
van de persoon met dementie ten goede.”

Mantelzorg
“Naast de noodzaak aan wetenschappelijk 
onderzoek om een curatief of preventief 
medicijn te ontwikkelen, blijven preventie 
en goede zorg voor mensen met dementie en 
hun naaste omgeving cruciaal. Hierbij is een 
belangrijke rol weggelegd voor de mantelzor-
ger”, zegt Lamers. “Mantelzorgers kunnen 
ervoor zorgen dat personen met dementie nog 

lange tijd thuis kunnen blijven wonen. Uit een 
recent onderzoek van de Koning Boudewijn-
stichting blijkt dat 57% van de mantelzorgers 
van personen met dementie inwoont bij de 
patiënt en vaak tot 10 uur per dag besteedt aan 
zorgtaken. Dat is van onschatbare waarde.”

“Het is in zulke omstandigheden essen-
tieel dat de mantelzorger zelf voldoende 
steun krijgt om die reusachtige opdracht 
dagdagelijks te kunnen blijven doen en niet 

uitgeput te geraken. Ondersteuning van de 
mantelzorgers is dan ook een van de speer-
punten van de Alzheimer Liga Vlaanderen.”

Comfortzorg
Mensen die de zorg opnemen voor hun 
naaste, doen dat uiteraard met de beste 
bedoelingen, maar moeten zelf voldoende 
gecoacht worden om hun taak zo e�ciënt 
mogelijk te vervullen. Lamers: “Naast goede 
zelfzorg, lotgenotencontact en psycho-edu-
catie voor mantelzorgers is de zogenoemde 
comfortzorg zowel in het belang van de per-
soon met dementie als van de mantelzorgers 
en andere zorgverleners. Dat houdt bijvoor-
beeld in dat men voldoende aandacht heeft 
voor de ergonomische omstandigheden bij 
een zwaar zorgbehoevende persoon met 
dementie. Ook onopvallende aangepaste kle-
dij hoort daarbij, naast tips voor de herinrich-
ting van de woning waarbij de huiselijke sfeer 
bewaard blijft. Zo ontstaat een win-winsitua-
tie voor alle betrokken partijen.” ■

Hilde Lamers

Directeur 
Alzheimer Liga 
Vlaanderen

��" Mantelzorgers kunnen 
ervoor zorgen dat 
personen met dementie 
nog lange tijd thuis 
kunnen blijven wonen.

Wie zelf of in zĳn nabĳe omgeving geconfronteerd wordt met de verschĳnselen van dementie of de ziekte van Alzheimer, 
zit met een heleboel vragen: bestaat er een behandeling? Hoe groot is de kans op erfelĳke overdracht? Kun je met 
dementie nog in je eigen huis blĳven wonen? En dat is nog maar het topje van de ĳsberg.

“Mantelzorg is cruciaal in de omgang met dementie”

Tekst: Diederik Vandendriessche
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Wat is jou het meest bijgebleven 
van de vorige twee seizoenen 
van Hotel Römantiek?

“Iedereen denkt natuurlijk dat dat de momen-
ten waren wanneer er een koppel werd 
gevormd. Mijzelf is het echter vooral bijgeble-
ven wanneer deelnemers spontaan tegen me 
kwamen zeggen hoe leuk ze het vonden en 
hoe ze dankzij het programma hun grenzen 
leerden verleggen. Het ging dan niet alleen 
over het aanknopen van nieuwe relaties, 
maar ook over de reis op zich. Je praat immers 
over een andere generatie waarvan velen het 
nooit gewoon zijn geweest om ver te reizen of 
het vliegtuig te nemen.”

“Ook was het enorm mooi om te zien 
hoe heel wat deelnemers tijdens de reis 
openbloeiden. Aanvankelijk was ik bang 
dat sommigen zouden dichtklappen. Over 
oudere mensen bestaat vaak de misvatting 
dat ze stug en niet meer zo kneedbaar zijn 

op het vlak van denken en wat ze wel of niet 
leuk vinden. Uiteindelijk bleek dat helemaal 
niet te zijn. We zagen heel wat deelnemers 
zelfs transformeren tot verwonderde kin-
deren die enorm dankbaar waren dat ze dat 
allemaal nog mochten meemaken.”

“Er werden op korte tijd ook heel wat 
nieuwe - en blijvende - vriendschappen 
gesloten. Je zou dan denken dat het enkel 
tijdelijke vriendschappen waren die na de 
reis zouden uitdoven, maar dat was dus 
absoluut niet het geval. Ook dat toont weer 
aan hoe flexibel en ruimdenkend ouderen 
kunnen zijn. Ik hoop dat ik zelf ook op die 
manier oud mag worden en dus niet op 
een bepaald moment van mijn leven ga 
vastroesten. Als we daar allemaal in slagen, 
zal de wereld er een stuk mooier uitzien.”

Welke thema’s leefden het meest 
bij de deelnemers? En verschilden 
die van de thema’s waar jongeren 
doorgaans over praten?

“Eigenlijk verschilden de thema’s waarover 
gesproken werd tijdens en tussen de opna-
mes niet veel van de thema’s waar jongere 
generaties het vaak over hebben. Er waren 
ook geen onderwerpen die er echt uitspron-
gen. De deelnemers kwamen naar mijn 
mening altijd verrassend jong en modern 
uit de hoek. Zo konden ze meepraten over 
bijvoorbeeld politiek, mode, relaties,… Dat 
laatste was natuurlijk ook het thema van 
het programma. Het viel in ieder geval op 
dat de deelnemers helemaal nog niet zo 
terugblikkend waren of in het verleden 
leefden. Ze stonden met beide voeten in de 

maatschappij, al was dat natuurlijk ook wel 
een belangrijke vereiste om te kunnen deel-
nemen aan het programma.”

Wat vinden ouderen belangrijk 
in een relatie? 

“Ook dat is denk ik generatieoverschrijdend 
en hangt vooral af van persoon tot persoon. 
Er valt niet één lijn te trekken voor een hele 
generatie. Zo spelen bijvoorbeeld het karak-
ter en de opvoeding een belangrijke rol, net 
als bepaalde zaken die ze hebben meege-
maakt in hun leven.”

“Sommigen hebben een heel strenge 
opvoeding gehad en hebben daar ook naar 
geleefd. Anderen hebben dan weer te maken 
gehad met een partner die ontrouw was - 
voor die mensen kan dan bijvoorbeeld trouw 
een belangrijk aspect zijn. Ook jongeren vin-
den dat in het algemeen echter nog steeds 
belangrijk, hoewel vreemdgaan misschien 
wel minder een taboe is dan vroeger. Maar 
dat wil denk ik niet zeggen dat jongeren dat 
vandaag sneller zouden doen dan vroeger.”

“Het kan bijvoorbeeld ook zijn dat ouderen 
altijd een partner hebben gehad die wat min-
der fantasie had of minder flexibel was. Dan zal 
dat weer een invloed hebben en er bijvoorbeeld 
voor zorgen dat ze eerder nood hebben aan 
iemand met wie ze nog wat zotte ervaringen 
kunnen delen. Het is dus moeilijk om een slui-
tende schets te maken van wat oudere genera-
ties belangrijk vinden in een relatie. Alles hangt 
af van iemands karakter en ervaringen.”

Was eenzaamheid een 
belangrijk thema?

“Als er één ding was dat opvallend vaak terug-
kwam, dan was het inderdaad wel het hebben 
van gezelschap. Dat speelt misschien wat 
minder bij jongere generaties. Veel ouderen 
kampen met eenzaamheid omdat hun part-
ner overleden is en/of omdat ze hun vangnet 
voor een stuk kwijt zijn. Ze willen dus gewoon 
iemand om tijd mee door te brengen en hun 
leven mee te delen. Maar dat wil zeker niet 
zeggen dat romantiek niet meer mogelijk is. 
Verliefdheid is iets van álle leeftijden. Hoewel 
de ene persoon het al beter kan plaatsen dan 
de andere, blijft het hetzelfde gevoel. Dat is 
alvast gebleken tijdens de eerste twee seizoe-
nen van Hotel Römantiek.”

“En het is meteen ook de reden waarom 
we in oktober starten met de opnames van 
een derde seizoen. Ik kan alvast verklappen 
dat we dit jaar niet naar de zon of naar de 
sneeuw trekken, maar naar een volledig 
andere setting vér weg van huis. Samen met 
enkele kleine aanpassingen aan het format 
zal dat zeker weer zorgen voor heel wat 
spanning en verwondering.” ■

“Ouderen zijn flexibeler dan je denkt”
In oktober starten de opnames voor het derde seizoen van Hotel Römantiek. Wij blikken alvast even 
vooruit met presentatrice Frances Lefebure. “Verliefdheid is iets van álle leeftijden.”

��" Het is moeilijk om 
een sluitende schets 
te maken van wat oudere 
generaties belangrijk 
vinden in een relatie. 

Frances Lefebure

Presentatrice Hotel Römantiek

��" Veel ouderen kampen 
met eenzaamheid 
omdat hun partner 
overleden is en/of omdat 
ze hun vangnet voor een 
stuk kwijt zijn.
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Tekst: Joris Hendrickx

Frances Lefebure: 



WWW.BOUWENAANJETOEKOMST.BE    ❘    13MEDIAPLANET

Z
eker voor mensen die in een groter huis met 
meerdere verdiepingen wonen, is het niet 
eenvoudig om op latere leeftijd zelfstandig 
thuis te blijven wonen. Hoe geraak je dan 
immers nog in je bed of bad? Een oplossing 

zou erin kunnen bestaan om je bed te verhuizen naar 
het gelijkvloers, maar dat is niet altijd even comforta-
bel. Met een traplift geraak je daarentegen nog zonder 
problemen op een hogere verdieping. 

Eenvoudige installatie
Verschillende trapliften passen op iedere mogelijke 
trap (trap met een bocht, smalle trap, enz.). Bij de 
aankoop van een traplift is het van belang om erop 
te letten dat de trap bruikbaar blijft voor iedereen en 
dat de trapleuning kan blijven hangen. Zorg er zeker 
voor dat de stoelzitting bovenaan wegdraait van het 
trapgat zodat je makkelijk en veilig kunt afstappen. 
Daarnaast opteer je ook best voor een stoel die tij-
dens de rit over de trap automatisch wegdraait van 
obstakels, zoals de trapleuning.

Het is van belang dat de lift weinig plaats inneemt. 
De partner of bezoekers die op eigen kracht naar boven 
of naar beneden willen, ondervinden op die manier 
geen hinder. Dat kan door een weldoordachte montage 
van de lift aan de binnenkant van de trap. Zo blijft de 
brede kant van de trap in de bochten veilig beloopbaar. 
Een dergelijke montage vereist overigens geen grote 
verbouwing: in een paar uur tijd is de installatie klaar.

Subsidies
Voor de installatie van trapliften kan je subsidies krijgen 
van het Vlaamse Gewest. Ook op gemeentelijk niveau 
kunnen er premies bestaan. Vraag het zeker na in je 
gemeentehuis. Een ander financieel voordeel van een 
traplift is het feit dat je huis niet in waarde daalt, omdat 
je bovenverdiepingen voldoende onderhouden blijven. 
Een traplift verhoogt de levenskwaliteit: je slaapt 
gewoon in je vertrouwde slaapkamer en ook de hob-
bykamer of de wijnkelder blijft bereikbaar. De klein-
kinderen blijven welkom, want je kunt ze nog steeds 
in bed stoppen. En de kinderen? Die hoeven zich geen 
zorgen meer te maken over hun vader of moeder. ■

De levensverwachting van de Belg groeit, net zoals 
zijn levensstandaard. We worden steeds ouder én 
zijn gehecht aan onze autonomie en zelfbeschikking. 
Thuiszorg wint steeds meer aan belang. 

Zorgbehoevenden willen hun verblijfsduur in ziekenhuizen en 
woonzorgcentra liefst tot een minimum beperken. De focus 
van het zorgaanbod wordt daarom steeds vaker verlegd naar de 
thuisomgeving. De vraag naar een gespecialiseerd thuiszorg-
aanbod groeit. Ook de kortere ziekenhuisverblijven en wacht-
lijsten in de woonzorgcentra maken dat er heel wat mensen 
thuis willen en moeten verzorgd worden. 

Snel en efficiënt
De keuze voor thuiszorg dient zich stapsgewijs aan, maar 
wanneer de beslissing valt, moet het vaak erg snel gaan: het 
gaat om levensnoodzakelijke zorg. Familie en omgeving heb-
ben dan nood aan heldere informatie die ze efficiënt kunnen 
raadplegen. De ervaring leert dat dit allemaal snel geregeld 
moet worden en dat de familie de beste zorg wil voor de ouders 
of grootouders. Als antwoord op de specifieke zorgvragen die 
hierdoor ontstaan, is Zorgpunt opgestart als uniek concept. 
Het is een netwerk van meer dan 145 zelfstandige apotheken 
in Vlaanderen waar kwaliteitsvolle thuiszorg voor elke zorgbe-
hoevende centraal staat.

Digitaal platform 
Het is een must om ook thuiszorg te integreren in de digitali-
serende samenleving, zowel voor professionelen (ziekenhuizen, 
palliatieve centra, artsen, thuisverplegers, apothekers en man-
telzorgers) als voor de zorgbehoevenden zelf. ■

Kwaliteitsvolle thuiszorg 
als antwoord op vergrijzing

Zo lang mogelijk zelfstandig 
wonen dankzij traplift
Wie een dagje ouder wordt, wil liefst zo lang mogelĳk zelfstandig zĳn en 
thuis blĳven wonen. Als je echter niet meer zo goed uit de voeten kunt, 
lĳkt dat perspectief verder weg dan ooit. Een ideale oplossing is dan je 
huis uitrusten met een traplift. Tekst: Diederik Vandendriessche

Advies- en verkooppunten
De Zorgpunt-apotheken zĳn advies- en verkooppunten. 
Zĳ zĳn gespecialiseerd in thuiszorgmateriaal en de daarbĳ 
horende dienstverlening. Zorgpunt verhuurt en verkoopt 
een breed en hoogkwalitatief assortiment van mooi thuis-
zorgmateriaal dat binnen 24u, 7/7 thuis geleverd kan wor-
den.  Bestellen kan je via de Zorgpunt-apotheker in de buurt 
of via de vernieuwde webshop. Je kan bĳ de Zorgpunt-apo-
theker ook terecht voor advies en aankoop van incontinen-
tiemateriaal aan interessante prĳzen en voor terugbetaalde 
mobiliteitshulpen zoals een rollator of een rolstoel. ■

zorgpunt.eu

IN SAMENWERKING MET

▲ ▲▲ Voor de installatie van trapliften kan je subsidies 
krĳgen van het Vlaamse Gewest. Ook op 
gemeentelĳk niveau kunnen er premies bestaan.

Comfort en veiligheid 
dankzij de traplift van 
thyssenkrupp

thyssenkrupp viert zijn 65-jarig bestaan en wie jarig is trakteert!
Ontvang nu € 650 korting bij de aankoop van uw Flow Swing traplift.
Wilt u meer informatie? Aarzel niet om contact met ons op te nemen:

tk-traplift.be
0800 26 100

*Aanbieding onder voorwaarden, zie www.tk-traplift.be

€650
korting*
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Z
orgnet-Icuro is een werkge-
versfederatie die 775 erkende 
zorgorganisaties verenigt. 
Samen stellen die bijna 130.000 
personeelsleden tewerk. Het is 

hiermee het grootste gezondheidsnet-
werk in Vlaanderen. De koepelorganisa-
tie verdedigt de belangen van ziekenhui-
zen en voorzieningen uit de geestelijke 
gezondheidszorg en ouderenzorg bij de 
verschillende overheden en gezondheids-
instellingen. Ze wil kwaliteitsvolle, toe-
gankelijke en betaalbare zorg realiseren 
op maat van elke patiënt. 

Divers zorgaanbod
Over de toekomst is Vyncke alvast optimis-
tisch: “We slagen erin om de burger steeds 
meer diverse vormen van zorg aan te bieden. 
We geven meer dan ooit zorg op maat dank-
zij ons uiteenlopend aanbod van vele dag-
verzorgingscentra, centra voor kortverblijf, 
assistentiewoningen, lokale dienstencentra, 
diensten voor gezinszorg en aanvullende 
thuiszorg. We willen daarbij in de eerste 
plaats dat ouderen zo lang mogelijk thuis 
kunnen blijven wonen. Het is goed dat zorg-
behoevende ouderen na een ziekenhuisop-

name niet meer automatisch in een woon-
zorgcentrum belanden. Het laatste wat we 
willen, is dat ouderen in een zware zorgvorm 
terechtkomen die ze niet nodig hebben.”

Dementie
Vyncke stelt vast dat ouderen op steeds 
latere leeftijd in een woonzorgcentrum 
gaan wonen. Ze zijn op dat moment 
meestal al heel zorgbehoevend. “Dat zorgt 
voor extra werkdruk bij het personeel. Er 
is echter nog een ander probleem. Door 
de ‘vergrijzing binnen de vergrijzing’ 

verwachten we in de periode van 2030 
tot 2060 een forse toename van het aan-
tal mensen met dementie. We roepen 
zorgvoorzieningen op om hierop tijdig 
in te spelen en nieuwe zorgvormen te 
ontwikkelen. Wie al een voorafgaande 
vergunning verwierf om extra klassieke 
rusthuisbedden te kunnen bouwen, kan 
die beter omzetten in zorgvormen die 
beter aansluiten bij de specifieke noden 
van personen met dementie.”

Kortverblijf
Vanaf 2020 kunnen woonzorgcentra of 
centra voor kortverblijf die nog beschik-
ken over voorafgaande vergunningen, 
die omzetten naar een andere zorgvorm 
zoals bijvoorbeeld ‘oriënterend kort-
verblijf’. Hierbij richt men zich naar 
ouderen die zich thuis in een potenti-
ele crisissituatie bevinden of passende 
zorg nodig hebben na een verblijf in een 
ziekenhuis. “We gaan in die gevallen 
klantgericht denken in functie van de 
zorgnoden en het levensverhaal van de 
cliënt. Zo kunnen we na 2 of 3 maanden 
begeleiding goed inschatten wat voor 
hen de beste zorgvorm is.” ■

“Dementie plaatst zorgsector 
voor nieuwe uitdagingen”

Ouderen kiezen 
voor hun buurt

Zorgbehoevende ouderen kunnen vandaag kiezen uit een brede waaier 
aan zorgvormen. Het toenemende aantal personen met dementie 
vormt wel een bijzonder grote uitdaging. Dat zegt Patrick Vyncke, 
Directeur Ouderenzorg bij Zorgnet-Icuro. Tekst: Matthias Vanheerentals

Veel ouderen hechten een 
grote waarde aan hun buurt. 
Logisch, want naarmate 
mensen ouder worden, 
wordt hun nabije omgeving 
steeds belangrijker. 

In Vlaanderen zĳn er dan ook tal van 
ouderen die zich engageren voor 
hun buurt en de handen uit de mou-
wen steken om er een aangenamere, 
warme plek van te maken. Die inzet wil 
de Vlaamse Ouderenraad tĳdens de 
Ouderenweekcampagne van 19 tot 25 
november in beeld brengen en verder 
stimuleren. “Er wordt veel geschreven 
over wat de buurt voor ouderen kan 
betekenen”, zegt Nils Vandenweghe, 
Directeur van de Vlaamse Ouderen-
raad. “Maar wat ouderen in Vlaande-
ren allemaal voor hun buurt doen, blĳft 
vaak onderbelicht. Die beeldvorming 
willen we omdraaien.” 

Tĳdens de Ouderenweek gaat een 
vliegende reporter op stap om sterke 
buurtinitiatieven in beeld te brengen. 
Die verschĳnen dan op de website, in 
de nieuwsbrief en in het magazine van 
de Vlaamse Ouderenraad. 

Project Taal*ooR
In en rond Antwerpen brengt het pro-
ject Taal*ooR buren wekelĳks bĳ elkaar: 
mensen die goed Nederlands spreken 
en mensen die onze taal willen leren. 
“In onze buurt wonen mensen van over 
heel de wereld. In het begin wist ik niet 
zo goed hoe ik contact kon leggen. Via 
Taal*ooR leer ik veel mensen kennen 
en ik kan hen vertellen over wat er in 
onze buurt allemaal gebeurt”, getuigt 
de 59-jarige Mieke. 

Buren melden zich aan als bege-
leider van een kleine groep mensen 
die het Nederlands willen oefenen. 
De vaak al wat oudere vrĳwilligers 
brengen het gesprek over de buurt en 
andere thema’s op gang aan de hand 
van een beeldmateriaal, mogelĳke 
vragen en onderwerpen, enz. Robert, 
74 jaar: “Ik help graag mensen die 
Nederlands willen oefenen. Een taal 
leer je het best door ze veel te spre-
ken. Maar er moet genoeg tĳd voor 
genomen worden en mensen moeten 
voelen dat er fouten mogen gemaakt 
worden. Daar wil ik mĳn steentje aan 
bĳdragen.” Door Taal*ooR worden er 
op een ongedwongen manier nieuwe 
contacten gelegd in de buurt. Boven-
dien leert elke deelnemer en begelei-
der zaken bĳ over zĳn buurt. ■
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��" Door de ‘vergrijzing 
binnen de vergrijzing’ 
verwachten we in de 
periode van 2030 tot 
2060 een forse toename 
van het aantal mensen 
met dementie.

Patrick Vyncke, Directeur Ouderenzorg Zorgnet-Icuro
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Wat ziet u als de grootste uitdaging 
op het vlak van ouderenzorg?

“Mensen worden alsmaar ouder en onze 
samenleving vergrijst. De vraag is hoe we 
best omgaan met de ouderen die zorg nodig 
hebben. Ouderen hebben vaak meerdere 
aandoeningen tegelijk, en dat maakt de 
zorg complex. Daarbij is het belangrijk om 
te bese�en dat dé oudere niet bestaat. Ieder-
een is verschillend, zowel op het vlak van 
gezondheid als op het vlak van keuzes. Een 
zorgaanbod op maat van de specifieke zorg-
vragen die zich stellen én de voorkeuren 
van ouderen is daarom erg belangrijk.”

“Mensen hebben niet alleen de keuze 
om thuis te blijven of om naar een woon-
zorgcentrum te gaan. Er zijn heel wat tus-
senvormen. Zo kunnen ouderen bijvoor-
beeld thuis blijven wonen, maar overdag 
naar een dagverzorgingscentrum gaan. 
In sommige steden bestaat er ook een 
omgekeerde formule: een nachtverblijf 
in combinatie met overdag thuisblijven. 
Daarnaast is er het kortverblijf voor oude-
ren waarvan de mantelzorgers tijdelijk 
afwezig zijn of voor wie tijdelijk hulp-
behoevend is. Sommige ouderen kiezen 
dan weer voor assistentiewoningen. Ook 
wordt er geëxperimenteerd met tijdelijke 
mobiele woonzorgvormen.”

Wat is er nodig om mensen zo lang 
mogelijk thuis te laten wonen?

“Thuisblijven wordt door veel ouderen nog 
steeds beschouwd als de ideale situatie. In 
de praktijk is dat echter niet altijd de beste 
oplossing, zeker niet voor wie (mantel)zorg 
nodig heeft. Dat vraagt immers enorm veel 
van de mantelzorgers. Je kan als zorgbe-
hoevende pas op een kwalitatieve manier 
thuis oud worden wanneer alle verschil-
lende diensten, voorzieningen en sociale 
contacten goed op elkaar inspelen. Daar-
naast moet ook de woning aangepast zijn 
aan de noden van ouderen, want zij zijn 
vaak minder goed te been en lopen een gro-
ter risico om te vallen.”

“Indien we de mensen dus zo lang moge-
lijk kwalitatief thuis willen houden, dient 
er te worden geïnvesteerd in een aan-

“We staan voor een gigantische 
revolutie in de geneeskunde”

Bijna iedere oudere heeft vroeg of laat nood aan aangepaste woon- en zorgmogelijkheden. 
“Gelukkig bestaan er vandaag heel wat opties en hulpmiddelen die daar een antwoord op bieden”, 

zegt Carine Boonen, coördinator van Flanders’ Care.  Tekst: Joris Hendrickx

��" Mensen zullen niet 
alleen ouder worden, ze 
zullen ook in steeds betere 
gezondheid verkeren.

gepaste omgeving. Daarnaast dient een 
ingewikkeld kluwen van diverse diensten 
zo georganiseerd te worden dat ze op een 
geïntegreerde manier kunnen samenwer-
ken. Zowel de Vlaamse als de federale over-
heid doen alvast al heel wat inspanningen 
om zo’n geïntegreerde zorg op punt te 
krijgen. Het doel is om ouderen een totaal-
pakket op maat van hun behoeften te kun-
nen aanbieden. De juiste zorg op het juiste 
moment zeg maar.”

Kan technologie helpen om de 
huidige uitdagingen te overwinnen?

“Er dienen zich heel wat nieuwe hulpmid-
delen aan, waardoor mensen langer thuis 
kunnen blijven. Op technisch vlak denk 
ik aan aanpassingen in de woning zoals 
een inloopdouche, een traplift, kasten op 
hoogte, enz. Dankzij de digitalisering zijn 
er echter ook heel wat slimme hulpmidde-
len zoals alarmknoppen, videosystemen, 
het vanop afstand opendoen van de voor-

deur en zelfs assistentierobots. De huidige 
generatie van 80-plussers is daar echter 
niet mee opgegroeid. Dat wordt vaak onder-
schat. Slechts een minderheid van de huidige 
80-plussers is hierdoor in staat om te leren hoe 
ze er optimaal gebruik van kunnen maken. 
Het zal dus nog enige tijd een hele uitdaging 
blijven om de dagelijkse zorg van al die oude-
ren te organiseren. Het blijft vooral belangrijk 
dat zowel de ouderen als hun mantelzorgers 
de keuze krijgen over hoe dat gebeurt.”

Vanaf wanneer dienen mensen 
uit te kijken naar aangepaste 
woonmogelijkheden?

“Eigenlijk begint men hier best zo vroeg moge-
lijk over na te denken. Mensen die hun huis 
renoveren of een nieuw huis bouwen, kunnen 
er dus best al even bij stilstaan hoe ze ervoor kun-
nen zorgen dat het ook voldoet aan hun noden 
wanneer ze ouder of minder mobiel worden. 
Wanneer je wacht tot het zover is, zal het in de 
praktijk misschien niet meer mogelijk zijn om 
er nog aan te beginnen. Voor wat betreft woon-
zorgcentra zijn de wachtlijsten gelukkig wel veel 
minder lang dan enkele jaren geleden.”

Hoe ziet u de toekomst?
“We staan voor een gigantische revolutie in 
de geneeskunde. Veel aandoeningen zullen 
vroegtijdig opgespoord kunnen worden of 
zelfs van voor de geboorte behandeld kun-
nen worden. De verdere ontrafeling van 
genetische kenmerken zal gespecialiseerde 
preventie op maat mogelijk maken. Mensen 
zullen dus niet alleen ouder worden, maar 
ook ouder worden in goede gezondheid. 
Tegelijkertijd zien we een technologische 
revolutie. Mensen dreigen door alle innovaties 
door de bomen het bos niet meer te zien. Het 
is daarom belangrijk om duurzame, betrouw-
bare hulpmiddelen die een échte meerwaarde 
kunnen zijn te identificeren. De overheid 
investeert daarom alvast in betrouwbaar-
heidsonderzoek. Dé grote bouwsteen voor al 
die technologieën zal overigens gegevensuit-
wisseling zijn. Medische gegevens moeten 
op een veilige en accurate manier kunnen 
worden uitgewisseld tussen patiënten en hun 
zorgverleners onderling. De investeringen in 
Vitalink passen alvast in dat kader.” ■

Carine Boonen

Coördinator Flanders’ Care
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��" Er dienen zich heel wat 
nieuwe hulpmiddelen aan, 
waardoor mensen langer 
thuis kunnen blijven.
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