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Thema 1
LEEFPLEZIER VERKENNEN

Module

Wat is Leefplezier?

Wat betekent Leefplezier? 
Wat geeft mensen Leefplezier?
Hoe zorg jij voor jouw Leefplezier?
Wat geeft Leefplezier aan mensen in je omgeving
De hartenroos van Leefplezier
a Jezelf zijn a Jezelf redden a Contacten a Actief zijn a Eten a Rusten a Wonen

Inleiding

Er is in de loop van jaren veel veranderd in de omgang met ouderen. Heel vroeger nam je 
je ouders in huis als ze niet meer voor zichzelf konden zorgen. Dat kon ook, want de 
huizen boden die ruimte, er was altijd wel een kamer vrij te maken, want kinderen 
konden bij elkaar op de kamer slapen. Ons idee van privacy was toen heel anders.
Later kwamen er  “bejaardentehuizen” waar mensen konden wonen ook al hadden ze 
niet echt zorg nodig. Het was vooral handig en veilig, alles werd immers voor je gedaan?
Onze kijk op ouder worden en de zorg die dat met zich meebrengt is veranderd. Zoveel 
mogelijk zelfstandig blijven, niet te veel afhankelijk worden. Er kwamen serviceflats en 
aanleunwoningen.
Het is nu de 21e eeuw. Mensen worden ouder en blijven langer in hun eigen huis 
wonen. Dat zal in de toekomst niet veranderen. Niet alleen omdat langdurige zorg 
in woonzorgcentra duur is, ook omdat mensen van nu zelf langer thuis willen blijven. 
Hoewel oude mensen kwetsbaar zijn, willen zij  tegenwoordig wel graag meedenken 
over wat goed voor hen is. En dat is niet meer dan normaal. Het gaat tenslotte over hun 
eigen leven. 
Hoe gaan wij hier mee om? Onze houding naar ouderen was en is helaas nog steeds vaak 
wat betuttelend: wij weten wat goed voor u is, wij maken uit wanneer u eet en wat u eet, 
wanneer u naar bed gaat en weer opstaat.
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Inmiddels weten we door onderzoek dat het afhankelijk maken van mensen niet goed is. 
Voor veel ouderen is afhankelijkheid een schrikbeeld: niet meer kunnen doen wat je zelf 
wilt. Je aanpassen aan regels die je niet ziet zitten. Ouderen die meedenken, zelf keuzes 
kunnen maken, ervaren hun leven plezieriger!
Deze Leefplezierwijzer is bedoeld om inzicht te krijgen in Leefplezier. Je gaat ontdekken 
wat Leefplezier inhoudt voor jezelf en voor  de ouder wordende mens, die van zijn 
Leefplezier afhankelijk is van anderen. 

1	
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Wat betekent Leefplezier?

Verdieping
Leefplezier betekent dat je het naar de zin hebt, 
je prettig voelt. Leefplezier is niet iets wat ons 
overkomt, we zijn er ons hele leven actief mee 
bezig. De manier waarop is mede afhankelijk van 
eigen mogelijkheden, leefomstandigheden en 
levensfase. We maken voortdurend, vaak zonder 
het te beseffen, dag in dag uit allerlei keuzes hoe 
we onze energie, onze talenten of ons geld kunnen 

inzetten om het naar onze zin te hebben of te 
krijgen. We ondernemen dus acties met Leefplezier 
als doel. 

Lees uit Leefplezier voor Alledag het hoofdstuk ‘De 
Leefplezierfabriek’. Klik hier. en het hoofdstuk 
Achterliggende theorie. Klik hier 

Vragen aan jezelf of aan elkaar 

Leefplezier….: denk eens na over dit woord.  
• Uit welke woorden bestaat dit woord? 

Voor het antwoord: klik hier.         

• Waar denk jij zelf  aan bij het woord Leefplezier? Maak een mindmap1 in met woorden of plaatjes. Zet 
in het midden het woord of een plaatje voor Leefplezier. Daarbuiten alle woorden of plaatjes waar je 
aan moet denken bij het woord Leefplezier. 

1  Wat is een mind map?
Een mind map is een eenvoudige manier om informatie op te roepen uit en op te slaan in onze hersenen. Het is een effectieve en leuke 
manier om aantekeningen te maken, om informatie te structureren en op nieuwe ideeën komen. Mind maps bestaan uit combinaties van 
woorden, kleuren, lijnen en afbeeldingen (foto’s, tekeningen, pictogrammen, e.d.). Een mind map is een soort kaart buiten je hoofd over 
wat er gaande is in je hoofd! Meer weten over het hoe en waarom van het maken van een mindmap? Klik hier: Mindmap maken 

1	

http://www.leefplezier.nl/vmbo/leefplezierfabriek.pdf
http://www.leefplezier.nl/vmbo/achterliggende-theorie.pdf
http://www.leefplezier.nl/vmbo/antwoord-1.pdf
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Wat geeft mensen Leefplezier?

Verdieping
 
Leefplezier heeft vele gezichten. Je bepaalt en 
organiseert zelf je leven. Het is goed om je te 
realiseren dat waar de een zich goed bij voelt,  
een ander het niks kan vinden. 

Ook is Leefplezier niet in alle levensfasen 
hetzelfde. Voor tieners is het anders dan voor 
veertigers en voor tachtigers. Naarmate we ouder 
worden verschuift de betekenis van Leefplezier.

Vragen aan jezelf
Wat jou plezier in het leven geeft verschilt soms per 
jaar, maar zeker per leeftijd. Iets waar je toen je 10 
was erg veel plezier van beleefde, vind je nu niet 
meer interessant.

Kun je hier voorbeelden van geven?

Toen ik 10 jaar was beleefde ik plezier aan: Nu beleef ik vooral plezier aan:

Vragen aan anderen
Wat geeft Leefplezier aan de mensen in jouw 
omgeving? Je jongere en oudere familie- en 
gezinsleden, vrienden? 

Kies iemand  van je eigen leeftijd, een jonger 
iemand en een ouder iemand om te interviewen. 
Onderstaande vragen kunnen je hierbij helpen. 

Naam:

Leeftijd: 

Wat is jouw / uw mooiste boek? 

Van welke muziek geniet jij / u  het meest? Word(t) jij / u hier ook blij van? Nieuwsgierig? Klik hier: Happy. 
Of laat eens horen welke muziek jou / u blij maakt.

2	
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Wat is jouw / uw favoriete hobby? 

Wat helpt jou / u het best  om je te ontspannen?

Waardoor kan jij / u lekker slapen? 

Wat vind je / u leuk om met je familie of vrienden te doen? 

Wat is fijn aan jouw / uw huis? 

Wat is je / uw  favoriete eten?

Wat is het leukste uitstapje dat je / u de afgelopen tijd gemaakt hebt en waarom? 

Wanneer kan je / u het meest ‘jezelf’ zijn? 
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Waar ben je / bent u heel erg goed in?  

Waar ben je / bent u heel erg trots op?  

Overdenking

Ik ouder(s)

aNder(eN)

overeenkomsten en verschillen

overeenkomsten Verschillen

Wat valt je op aan de antwoorden? 
• Beleven jullie plezier aan dezelfde dingen? Wat zijn de overeenkomsten dan? 
• Waar verschillen jullie? 
• Als het verschilt: waar kan dat mee te maken hebben denk je? 
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Vragen aan jezelf
Stel nu dat er iets gebeurt in je leven dat jouw Leefplezier opeens een stuk minder maakt. Kijk naar de 
verschillende dingen die hier onder staan.

stel je voor: dit betekent voor mijn Leefplezier.

Ik kan niet meer lezen.

Naar muziek luisteren.

Mijn favoriete hobby uitoefenen.

dat gene doen wat mij ontspant.

dat gene zelf regelen waardoor ik lekker slaap.

Leuke dingen doen met mijn familie of vrienden.
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Ik kan niet meer mijn woonomgeving / huis/ ka-
mer zelf fijn inrichten.

Ik kan niet meer eten wat ik lekker vind.

Ik kan geen leuke uitstapjes meer maken.

Ik kan geen situaties opzoeken waarin ik lekker 
mezelf kan zijn.

Ik kan niet meer de dingen doen waar ik goed in 
ben,

Als je niet meer kan doen wat je zelf wilt. Je aan moet passen aan regels  
die je niet ziet zitten. Wat doet dat dan met jouw Leefplezier? 
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Wat zou je er zelf aan kunnen doen om dat Leefplezier weer terug te krijgen,  
of in ieder geval weer iets dichter bij te brengen?

Hoe zorg jij voor jouw Leefplezier?

Verdieping 
In Leefplezier voor Alledag ‘De Leefplezierfabriek’ 
staat: We proberen naar vermogen die dingen te 
realiseren waardoor we het naar de zin hebben. 
Iedere dag opnieuw. We doen en laten voortdurend 
van alles voor ons Leefplezier. We maken, vaak 
zonder het te beseffen, iedere dag zelf opnieuw de 
keuzes hoe we onze energie, onze talenten en ons 
geld kunnen inzetten om het naar onze zin te hebben. 

Zo geeft iedereen heel het leven lang aan 
Leefplezier een eigen persoonlijke invulling.  
De manier waarop is mee afhankelijk van onze eigen 
mogelijkheden, leefomstandigheden en levensfase.  

een voorbeeld zie je in de aflevering van het programma ‘Je Zal Het Maar Hebben’ . Hierin worden 
twee jonge mensen gevolgd die een ziekte, afwijking of een handicap hebben. de één is ermee 
geboren, de ander heeft het tijdens zijn leven gekregen, maar allemaal proberen ze wat van het 
leven te maken.  
kijk naar: sanne en Pieter. sanne heeft epidermolysis Bullosa. Haar huidlagen zitten los.  
Pieter heeft duchenne waardoor zijn spieren snel aftakelen.

Vragen aan jezelf 
Leefplezier: je produceert het zelf, iedere dag opnieuw….. 
Hoe geef jij eigenlijk invulling aan jouw Leefplezier? 
Beschrijf op één A4 hoe jouw dag er gisteren uitzag, wat je gedaan hebt, hoe je dat beleefd hebt. 

Zo zag mijn dag er gister uit.

3	

http://jezalhetmaar.bnn.nl/hebben/video/aflevering/134


M
odule W

at is leefplezier?

10

Leergang Leefplezier
Them

a 1 Leefplezier verkennen

De ochtend

De middag

De avond

De nacht

Vragen aan jezelf of aan elkaar
Lees je eigen verhaal terug. Zo word je je bewust 
van welke keuzes heb je gemaakt om te werken 
aan je eigen Leefplezier. Wat heeft je daarbij 
geholpen? En ook: welke keuzes heb je niet 
gemaakt? Wat zat je in de weg? 

De vingers van je hand kunnen je helpen bij het 
teruglezen van je verhaal:
Duim: Waar ben je blij mee?
Wijsvinger: Wat was je bedoeling?
Middelvinger: Waar ben je minder blij mee?
Ringvinger: Wat doe je altijd zo? 
Pink: Waarin voel je  je klein / kwetsbaar  
en wil je nog groeien?



M
odule W

at is leefplezier?

11

Leergang Leefplezier
Them

a 1 Leefplezier verkennen

Duim: Waar ben je blij mee?

Wijsvinger: Wat was je bedoeling? Heb je bereikt wat je wilde bereiken?

Middelvinger: Waar ben je minder blij mee?

Ringvinger: Wat doe je altijd zo? 
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Pink: Waarin voel je  je klein / kwetsbaar en en zou je anders willen doen?

Overdenking
Wat Leefplezier is voor de een, is dat niet altijd voor de ander…
Lees het artikel hieronder. Geef daarna antwoord op de vragen.

een dochter/zoon vertelt:
Mijn moeder (weduwe 78 jaar) woont in een dorp op 40 kilometer afstand van de stad waar mijn 
zus en ik wonen. We zouden graag zien dat ze hier  naar toe verhuist, zodat we voor haar kunnen 
zorgen als ze hulpbehoevend wordt. ook zouden de kleinkinderen makkelijk even bij oma langs 
kunnen gaan.
We hebben hier in de buurt prachtige senioren appartementen, maar mijn moeder weigert hier-
heen te komen. Ze leidt een actief leven en heeft in het dorp veel contacten. Ik snap dat ze die niet 
op wil geven, maar dat hoeft ook niet. Ze rijdt nog auto en kan gratis met de bus reizen.
dan kost het haar wel ruim een uur om in het dorp te komen, maar ze heeft toch alle tijd aan zich-
zelf en het is een mooie busrit.
als  dat later nodig is, kunnen mijn zus en ik om beurten, voor ons werk begint, langskomen om 
haar te wassen en aan te kleden, ‘s middags een warme maaltijd te brengen en haar ‘s avonds naar 
bed te helpen.  als ze blijft wonen waar ze nu woont is dat voor ons niet te doen.
Ik wil met alle liefde voor haar zorgen, maar ik moet wel de mogelijkheden daartoe hebben. Ik vind 
mijn moeders houding kortzichtig en behoorlijk egocentrisch. Ik vermoed dat mijn moeder er op 
gokt dat wij toch wel naar haar toe komen om voor haar te zorgen, maar omdat mijn zus geen auto 
heeft, zou het leeuwendeel van de zorg op mij neer komen. Mag ik verwachten dat mijn  moeder 
mij ook tegemoet komt?

Vragen aan jezelf of aan elkaar

Wat geeft oma Leefplezier? 
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Wat geeft de dochter/zoon Leefplezier? 

Weten oma en de dochter/zoon dit van elkaar? 

De hartenroos van Leefplezier

Verdieping
Lees uit Leefplezier voor Alledag het hoofdstuk  ‘De hartenroos van Leefplezier’. Klik hier  In de 
illustratie hieronder staat toelichting op de zeven levensgebieden voor Leefplezier. Lees de 
toelichting, om te begrijpen wat je onder zeven levensgebieden kan verstaan. Klik hier

Er zijn dus zeven levensgebieden belangrijk voor Leefplezier. Deze zijn opgenomen in de hartenroos van 
Leefplezier. We gaan nu aan de hand van 7 levensgebieden bekijken wat er mogelijk is om het Leefplezier 
van ouderen zo groot mogelijk te maken.

4	

http://www.leefplezier.nl/vmbo/hartenroos-van-Leefplezier.pdf
http://www.leefplezier.nl/vmbo/hartenroos.pdf
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a Jezelf redden    a Jezelf zijn    a Contacten

a Actief zijn   a Eten   a Rusten    a Wonen

Vragen aan jezelf of aan elkaar

Welke levensgebieden horen waar bij?  Vul in en leg uit waarom. 

Lichamelijke /fysieke 
levensgebieden

emotionele en  
geestelijke / mentale 
levensgebieden

sociale/ omgevings 
levensgebieden

Jezelf zijn

Contacten

Jezelf redden

actief zijn

eten

rusten

Woonplek

Voor het antwoord: klik hier.  

Jezelf zijna

http://www.leefplezier.nl/vmbo/antwoord-2.pdf
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Verdieping
Lees het gedicht ‘Kijk nog eens goed’

http://www.vilans.nl/docs/producten/
gedichtkijknogeensgoed.pdf 

Jezelf kunnen zijn, je gerespecteerd en  
gewaardeerd weten om wie je bent, geeft een  
vertrouwd gevoel. Het is belangrijk dat je mag 
zijn wie je bent zonder buiten de groep te  
vallen.
Jezelf zijn heeft ook te maken met je prettig 
voelen in je omgeving. dingen kunnen doen die 
belangrijk voor je zijn. Voor zaken uit durven 
komen, aangeven dat je iets niet prettig vindt, 
en iets graag veranderd wil zien.

Lees uit Leefplezier voor Alledag het hoofdstuk 
‘Jezelf zijn’ klik hier 

In Leefplezier van Alledag’ staat in het hoofdstuk 
‘Hulpbronnen’: “De belangrijkste bron van 
Leefplezier is wat er tussen mensen gebeurt”. 
Daarvoor is het nuttig te onderzoeken wat jouw 
bijdrage daarin is.
In feite is alles wat we doen een uiting van ons zelf. 
Je hebt eigenlijk een heleboel ‘zelven’ We laten 
in verschillende situaties verschillende kanten 
van onszelf zien. Bij je schoonfamilie gedraag je 
je anders dan met je collega’s in het café; bij je 
geliefde laat je andere kanten van jezelf zien dan in 
een vergadering; en als je snibbig wordt wanneer je 
moe bent, zegt dat ook iets over je. 
Wanneer ben je dan wel of niet ‘jezelf’? Volgens 
psychologen hebben we een heleboel ‘zelven’: 
ik-als-jongere, ik-als-vriend of vriendin, ik-als-kind, 
ik-als- leerling, enzovoort. Je kunt niet zeggen 
dat het ene zelf echter is dan het andere. Mensen 
zeggen wel eens dat ze alleen bij intimi zichzelf 

zijn. Ze laten daar meer hun zachte, kwetsbare kant 
zien. Op school, op stage of op hun werk zijn ze 
waarschijnlijk zakelijker en stoerder. Maar het feit 
dat je in die situatie, of misschien wel in elke,  een 
andere kant van jezelf laat zien, en hoe je dat doet, 
zegt ook weer iets over je.
Er is niks onechts aan om je aan te passen aan een 
situatie en rekening te houden met de behoeftes 
van anderen. Het wordt pas een probleem wanneer 
je je eigen doelen en waarden vergeet. Want die 
heb je nodig als kompas. Om ‘ jezelf’ te zijn,  vraagt 
daarom allereerst dat je weet wie je bent en wat 
echt van waarde voor je is. Dat je ook je donkerste 
kanten kent en accepteert, omdat je niet volmaakt 
hoeft te zijn. Dat je nieuwsgierig en onbevangen 
naar jezelf kunt kijken, ook naar je zwakheden. 
Dat je open staat voor feedback die je misschien 
wel een rotgevoel geeft, maar waar je jezelf beter 
door leert kennen en jezelf door kunt ontwikkelen. 
Dat je dus niet verdedigend hoeft te reageren op 
kritiek. 

Vragen aan jezelf of aan elkaar 

Wie ben jij eigenlijk? 
Door de Bondige Biografie of  Levensboom in 
te vullen komen de levensgeschiedenis en de 
onderwerpen die er voor jou werkelijk toe doen om 
het in het dagelijks leven naar de zin te hebben en 
te houden kernachtig in beeld. 
Door het in te vullen schets je een beeld van wie 
je bent , van je geschiedenis en wat voor jou in het 
hier en nu belangrijk is. 
Het levert ook inzicht in wat te doen om ervoor te 
zorgen dat je  het naar de zin blijft hebben.

http://www.leefplezier.nl/boekjes/
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De Levensboom geeft in grote lijnen een beeld 
van jouw levensgeschiedenis. Wie je bent, wat je 
bezighoudt, wie je naasten zijn en hoe het leven tot 
nu verloopt. 

Als je weet hoe je bent geworden tot de persoon 
die je nu bent, begrijp je jezelf beter. Als je dit ook 
nog eens deelt met anderen, begrijpen zij jou ook 
beter. Begrip leidt meestal tot goede contacten. 
En dat is voor elk mens, oud en jomg, een van de 
belangrijkste bronnen van Leefplezier

Voor elk van de zeven levensgebieden kan je 
vertellen hoe iemand zich heeft ontplooid en is 
gegroeid in relatie met de wereld om zich heen. Elk 
met eigen voorkeuren, afkeuren of rituelen, kortom 
alle zaken uit het dagelijks leven die nu van belang 
zijn als je ervoor wilt zorgen dat iemand het naar de 
zin heeft of krijgt.

Heb je hulp nodig bij het invullen van de 
Levensboom? Klik dan op deze link: http://www. 
leefplezier.nl/plan/in-gesprek-over-leefplezier/ 

http://www.leefplezier.nl/plan/in-gesprek-over-leefplezier/
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Denk eens na over: wanneer ben jij voor het laatst jezelf geweest? 
• Wanneer ben jij voor het laatst jezelf geweest? En? Hoe voelde dat?

• En waardoor kan jij vooral jezelf zijn? Spelen durf, de ruimte krijgen, bij jou ook een rol? 
De ruimte voor bijvoorbeeld: jouw interesses, opvattingen, geloof, normen en waarden, smaak op gebied 
van voeding, kleding, muziek, seksuele geaardheid enz. 

Verdieping
Laten zien wie je bent en wat er voor jou echt toe doet, vraagt niet alleen durf, je moet ook de ruimte 
krijgen. Zie hiervoor het nieuwsbericht: Homo vriendelijk verzorgingstehuis in Steenwijk

2012
Verzorgingshuis Nijenstede in Steenwijk heeft officieel het keurmerk ‘homo-vriendelijk verzorgingshuis’ gekregen. De roze loper wordt 
uitgedeeld aan instellingen die bewust aandacht schenken aan ouderen en personeelsleden die homoseksueel zijn.

https://www.youtube.com/watch?v=mAKuGU5iKXA
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Vragen aan jezelf of aan elkaar 
Hoe en waar is in dit filmpje sprake van durf en ruimte krijgen?

Jezelf redden

2. Keuzes hebben en afhankelijk zijn van zorg

Verdieping

Lees uit Leefplezier voor alledag het hoofdstuk 
‘Leefplezier in gevaar’ klik hier en het hoofdstuk 
‘Jezelf redden’ klik hier.
Je leest dat voor het kunnen zorgen van Leefplezier 
het zelf kunnen bepalen en zelf kunnen doen heel 
belangrijk is. Het maakt dat je zelf richting kunt 
geven aan het eigen leven. Doen wat je zelf kunt 
doen is goed voor het gevoel van eigenwaarde.  Je 
hebt het gevoel ‘dat je er toe doet’. 
Wanneer dat door welke oorzaak dan ook niet of 
niet meer lukt, komt Leefplezier in gevaar. 

Zelf doen wordt een probleem als het lichaam niet 
meer meewerkt doordat bijvoorbeeld de kracht 
afneemt en bewegen en verplaatsen een (te ) grote 
opgave wordt. Je weet wat je wilt, maar kan het 
niet (meer) zelfstandig voor elkaar krijgen. Niet 
meer kunnen bepalen en of doen maakt dat je voor 
je Leefplezier afhankelijk wordt van anderen. 

Kijk naar Katja’s bodyscan ‘Ouder worden’. Hier zie 
je wat er met je gebeurt als je lichaam oud wordt en 
hoe dat voelt. 

a

http://www.leefplezier.nl/boekjes/
http://www.leefplezier.nl/boekjes/
http://www.npo.nl/artikelen/katja-s-bodyscan-over-ouder-worden


M
odule W

at is leefplezier?

19

Leergang Leefplezier
Them

a 1 Leefplezier verkennen

Vragen aan jezelf of aan elkaar 
Zoals onderstaande  figuur laat zien, wordt afhankelijkheid door verschillende factoren beïnvloed.
Stel: een oudere mevrouw merkt dat ze bang is om te vallen bij het lopen.

• Beschrijf voor elke factor wat er met deze oudere mevrouw aan de hand kan zijn. 

Welke lichamelijke factor zou bij deze oude mevrouw aan de hand kunnen zijn?  

Voor het antwoord: klik hier. 

Welke geestelijke factor kan een rol spelen bij deze oude mevrouw ?  

Voor het antwoord: klik hier.  

http://www.leefplezier.nl/vmbo/antwoord-3.pdf
http://www.leefplezier.nl/vmbo/antwoord-4.pdf
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Wat zou in de omgeving van deze oude mevrouw een rol kunnen spelen? Welke mensen of dingen?
Voor het antwoord: klik hier. 

Vragen aan jezelf of aan elkaar
Wat kan jij bedenken om de zelfredzaamheid van ouderen bevorderen? Denk aan hulpmiddelen, werken 
aan de angst om te vallen en aan het aanpassen van de omgeving. 

Voor het antwoord, klik hier

Wat 
kan 
helpen 
is:

Wat kan helpen is:

Wat kan helpen is:

Wat kan helpen is:

Wat 
kan 
helpen 
is:

http://www.leefplezier.nl/vmbo/antwoord-5.pdf
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Lichamelijk/fysiek
Hulpmiddelen

Geestelijk / 
mentaal:
angstvermindering

angstvermindering door ‘ zicht op 
evenwicht’: 
https://www.trimbos.nl/
producten-en-diensten/webwinkel/
product/?prod=lsp0013 

https://www.youtube.com/watch?v=PH-
lBTpL7A0

omgeving de meest risicovolle plekken voor 
ouderen zijn de trap, de badka-
mer en het toilet. Maar liefst de 
helft van alle valincidenten bij 
65-plussers gebeurt dus in de eigen
vertrouwde omgeving, of dat nu
in huis of in een instelling is. deze 
ongevallen zijn goed te voorkomen
door woningaanpassingen en het
gebruik van hulpmiddelen.

NB Ganzebord spel veilig thuis

Weet je ook dat je een wandelstok of kruk ook leuk kunt versieren? kijk bijvoorbeeld op  
www.krukkenexpert.nl of www.flaneerstokken.nl

Wil je nog meer weten over het belang van zelfredzaamheid? Doe dan in 20 minuten de e-learning module: 
Zelfredzaamheid

Contactena

http://www.gezondenzeker.nl/e-coaching/Zelfredzaamheid_H5_SM_20140929/index.html
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Verdieping

Lees uit Leefplezier voor Alledag het hoofdstuk 
‘Contacten’  klik hier 
De mens is een sociaal wezen, dat betekent dat wij 
niet zonder anderen kunnen. Het maakt niet uit 
waar je woont of hoe oud je bent, contacten zijn 
belangrijk!

Neemt het aantal sociale contacten af? 
Die zorg is wel geuit. Door individualisering en 
informatisering zouden sociale contacten afnemen. 
Door kleinere families en grotere woonafstanden 
tussen familieleden zouden familiecontacten 
minder frequent en minder persoonlijk worden. 
Een goed buren- en vriendennetwerk is dan 
belangrijker.  

In 2012 is dit onderzocht, maar wat blijkt: 
familiecontacten van 65-jarigen zijn en blijven 
intensief en slijten niet, integendeel: de sociale 
contacten nemen eerder toe dan af. Pas vanaf 
75 jaar nemen de contacten af: het percentage 
75-plussers zonder wekelijkse contacten loopt dan 
iets op. 

Wat opvalt: wie veel contact heeft met familie, 
heeft dat minder met vrienden, en wie veel 
contacten met vrienden heeft, ziet minder vaak 
familie en vrienden.

ouderen veel contact met familie
De percentages mensen die wekelijks contact 
hebben met familie, op wat voor manier ook: een 
ontmoeting, schriftelijk of telefonisch contact, 
variëren met de leeftijd. Het percentage is hoog 
voor ouderen (65 tot 75 jaar, 89 procent), laag voor 
jongeren (12 tot 25 jaar, 78 procent). Daarentegen 
hebben bijna alle jongeren wekelijks contact met 
vrienden. Het feit dat veel van deze jongeren naar 
school gaan is één verklaring. Daarnaast zien zij 
elkaar vaak op openbare plaatsen om te spelen of 
bij te praten. 

De leeftijden 65 tot 75 jaar hebben minder vaak 
contact met vrienden: het percentage dat zelden 
of nooit contact heeft met vrienden stijgt met de 
leeftijd en is met 17 procent het hoogst onder de 
alleroudsten. 

http://www.leefplezier.nl/boekjes/
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Vragen aan jezelf of aan elkaar. 

• Hoeveel contacten heb jij en met wie?  Schrijf de aantallen op:

School:  

Je vrienden:   

De sportclub:   

Je buurt:   

Met je familie: 

Het zullen er vast heel veel zijn! Het ene contact is 
hechter dan het andere, maar zonder contacten zou 
je leven erg stil en saai zijn. 

Vraag eens aan je oma of opa, of aan een bevriend 
ouder familielid of buurtbewoner welke sociale 
contacten zij hebben? Leveren deze contacten 
plezier op?
Wat denk je: gebruiken ouderen social media om 
contacten te onderhouden?
Voor het antwoord klik hier.

Ouderen gebruiken internet vooral voor e-mail en 
zoeken naar informatie
Vrijwel alle internetgebruikers e-mailen en 
twee derde zoekt naar informatie. Chatten 
en sociale media zijn bij ouderen veel minder 
populair. Zo gebruikt slechts een op de tien 
internettende 75-plussers en een kwart van 
de 65- tot 75-jarige internetters sociale media. 
Onder de 65 jaar is dat 71 procent. Ook bij online 
winkelen zijn duidelijke verschillen tussen de 
leeftijdsgroepen te zien: acht op de tien 12- tot 
65-jarigeinternetgebruikers winkelt wel eens 
online. Bij de 65- tot 75-jarigen zijn dat er vier 
op de tien en bij de 75-plussers een op de tien 
internetgebruikers.
Oudere internetters gebruiken het web naast 
e-mailen vooral voor het zoeken van informatie en 
bankieren. Ook boeken ze wel eens reizen, lezen 
de krant, kijken tv en luisteren naar de radio via 
internet.

http://www.leefplezier.nl/vmbo/antwoord-6.pdf
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Vragen aan jezelf of aan elkaar 
Juist wanneer de wereld kleiner wordt doordat vertrouwde mensen wegvallen of dat men zelf minder 
kan ondernemen is het van belang anderen te blijven ontmoeten en ervoor te zorgen dat iemand niet 
vereenzaamt.

Wat denk je: wat voor sociale  contacten heeft een oudere in een woonzorgcentrum? 

Gaat het ouderen om veel contacten, of om iets anders? 

Voor het antwoord: klik hier. 

http://www.leefplezier.nl/vmbo/antwoord-7.pdf
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Blijvende verliezen met het stijgen van de leeftijd
Eenzaamheid komt op alle leeftijden voor, maar 
vooral oudere senioren kennen veel momenten van 
gemis door blijvende verliezen, zoals verlies van 
partner, gezondheid, mobiliteit en netwerk. Juist 
zij geven aan hun contacten als te oppervlakkig 
te ervaren. Nu de samenleving vergrijst én de 

overheid meer zelfredzaamheid en steun door het 
persoonlijke netwerk verwacht, is het belangrijk 
om stil te staan bij dit signaal van ouderen over 
eenzaamheid. Een belangrijke stap daartoe is 
het bespreekbaar maken van het onderwerp, en 
stil te staan bij het verschil tussen alleen zijn, 
eenzaamheid, vereenzaming en sociaal isolement.

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/38/meer-mannen-dan-vrouwen-voelen-zich-eenzaam

Verdieping

Contact tussen oud en jong 3

Door veranderingen in de samenleving, komt het 
steeds het minder vaak voor dat verschillende 
generaties in één familiehuis wonen. En ouderen 
in verzorgingstehuizen en verpleeghuizen wonen 
alleen met generatiegenoten. Daardoor zijn er 
minder contacten tussen verschillende generaties. 
Met name voor oudere ouderen is dit een 
ongunstige ontwikkeling. ‘Oudere ouderen geven 
te kennen een relatief grote afstand te ervaren 
ten opzichte van jongeren. Om dit tegen te gaan 
worden seniorenwoningen steeds vaker dicht 
bij levendige plekken gebouwd (C. Vos Tussen 
de jeugd of veilig achter de geraniums 2011). 
Contacten met jongere mensen zouden kunnen 
bijdragen aan de levenslust van ouderen, hun 
gezondheid en het gevoel dat de wereld waarin ze 
leven ook nog de hunne is
Ook voor de jongere generaties biedt dit leerzame 
ervaringen. Ze komen niet alleen in contact met een 
andere wereld, ook ontdekken ze dat ze daarin een 

3  http://www.kcwz.nl/doc/nieuws/Generaties_verbinden_

inspiratie_vinden.pdf 

positieve rol kunnen vervullen. Samenwerkende 
generaties ervaren zo nieuwe vormen van 
verbondenheid. Je beseft dat je elkaar nodig hebt, 
dat je iets voor elkaar kunt betekenen en dat je 
onvermoede hulp kunt inschakelen van mensen 
buiten je eigen kringetje van leeftijdgenoten. 
Sterke gemeenschappen kenmerken zich door 
sterke banden tussen de generaties. 

Neem de brochure ‘ generaties verbinden, 
inspiratie vinden’  eens door. 
Kijk op: http://www.kcwz.nl/doc/nieuws/
Generaties_verbinden_inspiratie_vinden.pdf 
Welke van de mogelijkheden om contact tussen 
oud en jong te versterken spreekt jou het meest 
aan? 
Heb je zelf nog andere oplossingen, zodat ouderen 
het gevoel hebben dat ze er nog toe doen, dat ze 
zich gewaardeerd voelen? 
Maak een lijstje met voorbeelden die laten zien 
welke contacten er voor ouderen mogelijk zijn.

1
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Actief zijn

Verdieping
Lees uit Leefplezier voor Alledag het hoofdstuk ‘Actief zijn’.  klik hier

Actief zijn, bezig zijn, dingen doen. Het is voor ons allemaal heel gewoon! Als je ouder wordt ligt dat 
misschien heel anders. Ouder worden betekent vaak dat je met beperkingen te maken krijgt: je gaat 
minder goed zien of horen. Veel ouderen krijgen moeite met bewegen. (lichamelijk / fysiek) . Anderen 
worden vergeetachtig (geestelijk/mentaal) en weer anderen dreigen eenzaam te worden ( omgeving/
sociaal).
Maar betekent dit dat je niet meer actief kunt zijn?

Vragen aan jezelf of aan elkaar

Wat doe jij om actief te blijven? En hoe draagt dit bij aan jouw Leefplezier?
Denk aan: hobby’s, iets samen doen met een ander; iets  betekenen voor een ander, bewegen.

om actief te blijven doe ik

Hobby’s

Iets samen doen met een an-
der;  betekenen / doen voor 
een ander

a

http://www.leefplezier.nl/boekjes/
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Bewegen

Ouderen die nog zelfstandig wonen en naar hun kaart of zangclubje willen,  hebben vervoer nodig om er te 
komen als ze niet meer kunnen/durven fietsen. 

• Zoek uit welke speciale voorzieningen er zijn voor ouderen om zich te kunnen verplaatsen.

De voorzieningen zijn: 

Voor het antwoord: klik hier.

de voorzieningen: transportmiddelen
Bij transportmiddelen kun je denken aan 
allerlei soorten hulpmiddelen die personen met 
beperkingen en ouderen meer mobiel maken 
of houden, zoals aanpassingen aan auto of 
fietsvoorzieningen.

Vervoersvoorzieningen: Vraagafhankelijk Vervoer
Het collectief vraagafhankelijk vervoer (CVV) 
biedt vervoer voor personen met beperkingen en 
ouderen die het openbaar vervoer niet kunnen 
gebruiken. Het is per regio geregeld en werkt 
met een belsysteem. Wilt u ergens naar toe dan 

belt u op. Op de afgesproken tijd komt een busje 
of een taxi bij u aan de deur en brengt u naar het 
opgegeven adres.

eigen bijdrage
De gemeente kan aan u een eigen bijdrage vragen 
als u een voorziening gaat gebruiken. Hoeveel u 
zelf moet betalen, hangt af van de hoogte van uw 
inkomen.

ouderen die in een woonzorgcentrum wonen 
kunnen gebruik maken van allerlei activiteiten die 
in het centrum worden georganiseerd. 

http://www.leefplezier.nl/vmbo/antwoord-8.pdf
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• Zoek uit welke activiteiten er worden georganiseerd in een woonzorgcentrum bij jou in de buurt.

activiteit deze activiteit heeft wat 
weg van een hobby

Met deze activiteit kan 
de oudere iets  beteke-
nen voor anderen / doen

deze activiteit heeft te 
maken met beweging

Leg eens uit op wat voor manier deze activiteiten bijdragen aan het Leefplezier van de oudere mensen? 

Welke voordelen heeft actief zijn op de gezondheid van de ouder wordende mens?

Voor het antwoord: klik hier.

eenzaamheid doorbreken
Er zijn mensen die lid zijn van een sportclub en 
dit altijd al deden. Anderen hebben hun hart 
verloren aan bridge of een ander kaartspel. Ook 
bingo spelen is iets wat veel mensen leuk vinden. 
Een grote groep mensen heeft echter nimmer 
deelgenomen aan groepsactiviteiten omdat ze te 
druk waren in eigen leefomgeving. Toch komt de 
tijd dat men zich gaat bezinnen en zichzelf de vraag 
gaat stellen wat te doen om de eenzaamheid te 
voorkomen of te doorbreken. Men vraagt zich af 
hoe het leven verder zal gaan en welke activiteiten 
er mogelijk zijn. 

activiteiten die bij je passen
Het is erg belangrijk om activiteiten te zoeken 
die aansluiten bij je persoonlijke belangstelling. 
Iemand die nooit veel aan sport heeft gedaan zal 
het niet leuk vinden om bij een sportclub te gaan. 
Dat wil niet zeggen dat beweging niet belangrijk 
gevonden wordt. Maar het is dan misschien 
beter om je aan te sluiten bij een wandelgroep of 
eens te kijken wat er aan mogelijkheden is in de 
gemeente voor ouderengymnastiek of zwemmen. 
Dit vergt niet al teveel inspanning en combineert 
toch de mogelijkheid van bewegen en contact 
met andere ouderen. Andere mensen zijn creatief 
en willen graag samen schilderen of klusjes doen. 
Ook handwerken en kaarten maken zijn leuke 
activiteiten.

http://www.leefplezier.nl/vmbo/antwoord-9.pdf
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a Eten

Verdieping
Lees uit Leefplezier voor Alledag het hoofdstuk ‘Eten.  klik hier 

Eten is meer dan je maag vullen. Eten is gezellig, genieten van wat je lekker vindt.
Als je zelfstandig woont, maak jezelf keuzes over wat je wilt eten en wanneer je wilt eten.

Vragen aan jezelf of aan elkaar
Wat is je favoriete eten? 

Wie bepaalt bij jullie thuis wat er gegeten wordt? 

Mag jij zelf wel eens kiezen wat er gegeten wordt? 

Eet jij thuis aan tafel? Of op de bank bij de TV? 

Help jij wel eens met eten maken? Boodschappen halen, voorbereiden, koken, tafel dekken, afwassen? 

http://www.leefplezier.nl/boekjes/
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Veel thuis wonende ouderen zijn niet meer in staat zelf te koken. Zij maken dan gebruik van  een maaltijd 
service. Misschien heb je wel verhalen gehoord over die maaltijden: altijd opwarmen, niet smakelijk, te 
veel, te weinig, geen jus. Of een verkeerd tijdstip. 

• Ken je een oudere die gebruik maakt van een maaltijd service? Vraag eens hoe dat bevalt, en wat de 
voor – en nadelen zijn. 

de maaltijd service bevalt wel omdat de maaltijd service bevalt  minder / niet omdat 

Woon je als oudere  in een woonzorgcentrum met een centrale keuken, dan ben je afhankelijk van het 
menu dat de kok samenstelt, en het tijdstip van eten ligt ook vast. Zo is de  warme maaltijd meestal tussen 
de middag. 

• Zoek uit wat de reden is dat de warme maaltijd tussen de middag wordt geserveerd 

• Vraag in woonzorgcentrum in de buurt  of het mogelijk is dat bewoners zelf het tijdstip kiezen wanneer 
ze hun warme maaltijd willen. Als het antwoord nee is, vraag naar de reden en zou daar een oplossing 
voor gevonden kunnen worden 

• Sommige woonzorgcentra hebben een restaurant. Onderzoek of het mogelijk is een woonzorgcentrum 
met een restaurant te bezoeken bij jouw in de buurt . Zoek uit voor wie dit restaurant is en wat voor- 
en nadelen van het restaurant zijn?
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In  woonzorgcentra wordt ook wel gekookt met en voor de bewoners.
• Zoek uit waarom er met en voor bewoners gekookt wordt en wat de voor – en nadelen zijn  van met en 

voor bewoners koken? 

Verwerking

Rusten

Verdieping
Lees uit Leefplezier voor Alledag het hoofdstuk 
‘Rusten’.  klik hier 

Rusten geeft nieuwe energie. Een  “uiltje knappen 
“, even de ogen dicht, even weg mijmeren en 
dromen van …
Behoefte aan rust betekent niet altijd slapen, maar 
het kan ook zijn dat je naar muziek wilt luisteren, 
of een boek lezen of krant. Ook dan wil je niet 
gestoord worden.

Als je met meerdere mensen in een huis woont, 
valt het niet altijd mee een rustplek voor jezelf te 
hebben. Dat merk je misschien zelf thuis ook wel.
Toch is het goed, ook als je als oudere in een 
woonzorgcentrum woont, dat er rekening mee 
gehouden wordt dat het hebben van een rustplek 
belangrijk is.
Het gebeurt helaas maar al te vaak dat de 
verzorging, maar ook familieleden en bekenden 
ongevraagd in- en uit lopen.  Dat kan als storend 
ervaren worden.

a

http://www.leefplezier.nl/boekjes/
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Vragen aan jezelf of aan elkaar

• Wat helpt jou het best om je te ontspannen? 

• Wat doe jij om er voor te zorgen dat je even ongestoord tot rust kan komen? 

In deze link vind je nog meer tips: http://leefontspannen.nl/rust/ 

• Zijn bovenstaande tips ook van toepassing op ouderen?

Ja want

Nee want  
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• Welke tips heb jij zelf  om er voor te zorgen dat ouderen in een woonzorgcentrum ongestoord tot rust 
kunnen komen? 

Mijn tips zijn:
•

•

•

•

•

•

•

•

Waardoor kan jij lekker slapen? 
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Wonen

Verdieping
Lees uit Leefplezier voor Alledag het hoofdstuk Wonen’.   klik hier 

Wonen, dat doen we allemaal, ergens, in de stad of in een dorp. In een flat, een eengezinshuis of een 
boerderij. Of op het water..

Vragen aan jezelf of aan elkaar

Hoe woon jij?

a

http://www.leefplezier.nl/vmbo/woonomgeving.pdf
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Wat is fijn aan jouw / uw huis? 

Verdieping

Ouderen zijn vaak gehecht aan hun huis, ze voelen 
zich er veilig, weten de weg, en vinden het prettig 
in een buurt te wonen waar ze de mensen kennen.
Ouder worden en wonen, hoe gaat dat als er 
beperkingen komen? Hoe kunnen ouderen zich dan 
redden?

Het beleid van de overheid is erop gericht om 
ouderen in staat te stellen zo lang mogelijk 
zelfstandig te wonen. Of dat mogelijk is hangt 
samen met een goede gezondheid. 
Vooral beperkingen in algemene dagelijkse 
handelingen of ‘ levensverrichtingen’  (ADL) 
als gevolg van ziekten vormen de belangrijkste 
obstakels voor een zelfstandig leven.6

Het gaat dan om ADL die nodig zijn om zelfstandig 
te kunnen functioneren, zoals traplopen,  in en uit 
bed stappen, eten, zich wassen en aankleden. 

6  Bron:https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2015/18/

beperkingen-in-dagelijkse-handelingen-bij-ouderen
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Bron: https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2015/18/beperkingen-in-dagelijkse-handelingen-bij-ouderen
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Vragen aan jezelf of aan elkaar

Gelukkig zijn er vele mogelijkheden om als oudere in het eigen huis te blijven wonen, met hulp, dat wel.
• Zoek uit van welke hulp ouderen gebruik kunnen maken, en maak een lijstje of een collage met 

hulpmiddelen die het mogelijk maken om zelfstandiger langer  thuis te blijven wonen. 
Kijk bijvoorbeeld eens op https://www.cz.nl/vergoedingen/adl-hulpmiddelen/lijst-van-adl-
hulpmiddelen, maar ook bij de BLOKKER kan je al hulpmiddelen krijgen die de ADL makkelijker maken. 

Hulpmiddelen om de trap op en af te gaan

Hulpmiddelen om in douche of in bad te gaan

Hulpmiddelen om te telefoneren

Hulpmiddelen om de maaltijd te bereiden

Hulpmiddelen om boodschappen te halen

Hulpmiddelen om medicijnen op tijd in te nemen

Hulpmiddelen voor huishoudelijke werk

Verdieping

Er zijn allerlei redenen waarom mensen verhuizen. 
Soms verhuizen mensen vrijwillig, andere keren 
is er noodzaak om te verhuizen. Zolang je maar 
gelegenheid hebt zelf te kiezen om de nieuwe 
woning tot je nieuwe thuis te maken, lukt het 
meestal wel om te wennen. 
Voor ouderen geldt dat zij soms zoveel hulp 
nodig hebben, dat zelfstandig wonen niet meer 
verantwoord is. Ook niet met hulpmiddelen of 
thuiszorg. Dan is er noodzaak om te verhuizen 
naar een woonzorgcentrum. Dat is een emotionele 
gebeurtenis. Daarom is het belangrijk dat ze zich 
ook in het woonzorgcentrum veilige en prettig 
voelen. 

Waar je je thuis voelt, is voor ieder mens weer 
anders. Heb je op een boerderij gewoond, dan 
ben je gewend aan ruimte. Als je dan in een kleine 
kamer moet wonen is dat vaak benauwend, en zal 
je erg moeten wennen. Het verschil tussen de stad 
en een dorp is ook groot. Seksuele geaardheid 
en culturele achtergrond bepalen ook in welke 
woonomgeving je je veilig en prettig voelt. 
Wat zou het fijn zijn als ieder woonzorgcentrum 
mogelijkheden heeft  die passen bij de gewoonten 
en gebruiken van haar bewoners. 

Vragen aan jezelf of aan elkaar

• Zoek eens uit of er woonzorgcentra zijn in Nederland die waar homoseksuele mensen uit drukkelijk 
welkom zijn. Voor informatie kan je de volgende link raadplegen: http://www.rozezorg.nl/ 

• Zijn er woonzorgcentra in Nederland voor mensen met een bepaalde culturele achtergrond?
Denk bijvoorbeeld aan Moluks-Indisch, Chinees, Turks, Marokkaans. 

• Onderzoek of het mogelijk is twee bewoners van een woonzorgcentrum bij jou in de buurt te 
interviewen. Vraag ze naar hun woonsituatie en wat ze prettig vinden en wat ze missen.
Wat zouden ze heel graag anders zien? Zijn er verschillen?

https://www.cz.nl/vergoedingen/adl-hulpmiddelen/lijst-van-adl-hulpmiddelen
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Overdenking

Vraag mensen uit je omgeving eens hoe zij tegen 
de zorg in de toekomst aankijken. Wat vinden zij 
belangrijk. Denk aan je ouders, grootouders, maar 
ook aan een oom of tante. Het gaat erom dat je 
een beeld krijgt hoe mensen van verschillende 
leeftijden tegen de zorg aankijken die zij misschien 
in de toekomst nodig hebben. En…..hoe zou jij het 
willen?

Verwerkingsopdrachten

Samen met ouderen iets doen 

Je hebt veel ontdekt over hoe je Leefplezier voor en met ouderen echt waar kan maken. Misschien heb je 
gelegenheid om dit in de praktijk toe te passen? 

Wat zou jij met betrekking tot actief zijn, Contacten, eten kunnen organiseren voor ouderen in een 
woonzorgcentrum? Onderzoek eerst wat de ouderen zelf graag zouden willen. 

Denk aan:
• Rond de feestdagen iets organiseren waaraan bewoners zelf behoefte hebben. bijv. een maaltijd met 

elkaar klaarmaken en eten, een kerstboom of paasboom versieren.
• Een thema maaltijd maken rond vergeten groenten, of rond een speciaal land. je kunt dit combineren 

met een film, foto’s, boeken en reisverhalen`.
• In samenwerking met de activiteitenbegeleiding: schilderen,  werken in een een moes-of bloementuin 

of deze aanleggen.
• Een museum bezoeken of naar de film gaan. Of een filmavond organiseren.

Er is natuurlijk nog veel meer mogelijk. Kijk eens op: https://www.ouderenfonds.nl/help-mee/doe-mee-
met-school/ 

a
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Wat zou jij met betrekking tot Jezelf redden en Wonen kunnen organiseren voor ouderen in een 
woonzorgcentrum? Onderzoek eerst wat de ouderen zelf graag zouden willen.
• Wat zou er veranderd kunnen worden aan de woonruimte: welke obstakels zijn er, vindt de bewoner 

zijn kamer gezellig? Wat zou er moeten veranderen?
• Welke hulpmiddelen zouden het wonen makkelijker kunnen maken? 
• Er zijn ook ouderen die het prettig vinden eens lekker verzorgd te worden. Denk bijvoorbeeld aan

nagelverzorging, een handmassage, haar – en/of baardverzorging. 

Wat zou jij met betrekking tot rusten zou kunnen organiseren voor ouderen in een woonzorgcentrum? 
Onderzoek eerst wat de ouderen zelf graag zouden willen.
• Ken je de niet-storen bordjes die in hotels worden gebruikt?  Is dit iets voor de ouderen?
• Zitten de stoelen lekker? Zou een leuk en lekker kussen helpen? 
• Kan de oudere naar zijn lievelingsmuziek luisteren? Een fijn boek lezen of  heeft de oudere 

voorzieningen voor een luisterboek? 

Je ideale woonzorgcentrum bouwen

• Lukt het niet om deze activiteiten met de ouderen samen vorm te geven, maak dan een maquette van 
het ideale woonzorgcentrum voor ouderen, waarin alle levensgebieden een plek hebben.

Een oudere echt leren kennen?

• Je hebt zelf de Levensboom ingevuld en ontdekt wat dit allemaal aan informatie over jou als mens 
oplevert. Wil je een oudere echt leren kennen? Houd dan een vraaggesprek een oudere. Je legt 
natuurlijk uit waar het vraaggesprek over gaat, en vraagt of de oudere het goed vindt dat je dit 
gesprek samen hebt. 

• Bereid je voor op de vragen die je wilt stellen. Dit kan je natuurlijk met een groepje klasgenoten doen. 
Hulp nodig? Kijk op: http://www.leefplezier.nl/plan/in-gesprek-over-leefplezier/ 

a

a
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Regelarme zorg? 

Overal waar mensen wonen, leven en werken zijn regels. Vaak ervaren we die als lastig, maar ook wel als 
handig: je weet waar je aan toe bent.
Ook in zorgcentra zijn regels. Over tijden, bezoek, wat mee mag van huis en wat niet. Zo zijn huisdieren 
lang niet altijd welkom..

Zou dat anders kunnen? Regelarme zorg?
Lekker uitslapen en niet om 7 uur gewekt worden, je hond, kat of kanarie bij je op de kamer?
Lekker een poosje in de tuin werken, of …………

Wat is eigenlijk regelarme zorg? En waarom zou dat goed zijn? 
Kijk naar het filmpje: Regelarme zorg en eigen regie: https://vimeo.com/124031617 

• Maak aantekeningen over wat je opvalt. Bespreek deze met elkaar. Hoe denk jij over regelarme zorg: 
welke regels zouden wel en welke niet nuttig zijn? Voor wie? 

• En hoe denken je ouders hier eigenlijk over. 
• En, heel belangrijk, hoe denken ouderen en het personeel die wonen en werken in een 

woonzorgcentrum hier over. Onderzoek of je hierover een gesprek kan regelen. 

a
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de 3 bejaarden. (een grapje)

Ze zitten op een zomerdag
op een bank in het plantsoen
Ze praten over hun problemen
en wat ze er aan kunnen doen.

de 70 jarige kees zegt
Ik heb een probleem met plassen
als ik om 7 uur op sta kan ik niet
Ik kan pas nadat ik mij heb gewassen.

de 80 jarige dirk zegt
Ik heb een probleem met schijten
als ik om 8 uur op sta kan ik niet
Ik kan pas na het ontbijten.

dan zegt de 90 jarige Jan
daar snap ik nou echt niks van
om 7 uur plas ik als een tijger
om 8 uur schijt ik als een reiger

de anderen vragen wat is je probleem dan?
Ik word pas om 9 uur wakker zegt Jan.




