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Inleiding

Voorlichtingen over gezond ouder worden aan migranten van de Gemeen-
te Rotterdam is tot stand gekomen door een samenwerking met het Ha-
venziekenhuis, het Erasmus MC en de voorlichters gezondheid.

Oudere (analfabete) migranten hebben vaak weinig kennis van het li-
chaam en de processen die gepaard gaan met ouder worden. Zij begrijpen 
signalen van hun lichaam niet altijd goed en weten vaak ook niet precies 
hoe ze hun klachten het beste kunnen aanpakken. Familieleden nemen 
steeds meer zorgen uit handen nemen, zodat de oudere ‘welverdiende 
rust’ kan krijgen. Dit heeft helaas vaak als resultaat dat de verouderende 
migrant	steeds	minder	actief	is,	terwijl	fysiek	en	mentaal	actief	blijven	één	
van de belangrijkste voorwaarden is om gezond ouder te kunnen worden. 
Ook	worden	psychische	problemen	die	met	het	ouder	worden	en	met	het	
migreren gepaard gaan niet altijd herkend.

Hoe kunnen deze oudere migranten beter ondersteund worden bij het ou-
der worden? Het Havenziekenhuis wil deze groep, die onder andere ge-
zien wordt op de Geheugenpoli voor migranten van het Alzheimercentrum 
zuidwest Nederland, beter begeleiden en wilde daarvoor speciale gezond-
heidslessen over gezond ouder worden opstarten. 

Met het project ‘Gezond ouder worden en zelfstandig blijven; hoe doet u 
dat?’ wil het Havenziekenhuis oudere migranten beter ondersteunen bij 
het ouder worden. Hierbij is een samenwerking met de Stichting Voorlich-
ters Gezondheid ontstaan.

De	voorlichters	gezondheid	hebben	samen	met	de	Neuropsychologen	vijf	
modules voor deze cursus voor de oudere migranten/mantelverzorgers en 
kinderen van oudere migranten ontwikkeld.

Door te focussen op mensen met beperkte taal- en gezondheidsvaardig-
heden, zal de cursus bijdragen aan het terugdringen van gezondheidsver-
schillen en versterking van de eigen regie van deze doelgroepen, zodat zij 
de weg naar juiste zorgverlening, hulpverlening en ondersteuning weten 
te vinden. Dit kan uiteindelijk bijdragen aan het verbeteren van de alge-
mene gezondheid en een adequaat gebruik van de gezondheidszorg.

We kijken terug op een succesvol traject.
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Werkwijze

Het Havenziekenhuis, het Erasmus MC en de voorlichters gezondheid hebben in samenspraak vijf modules 
ontwikkeld in het teken van gezond ouder worden en het zelfstandig kunnen blijven. 

Samenwerkingspartners

Dit project is een samenwerking van de volgende partijen:
1. Havenziekenhuis Rotterdam en het Erasmus MC (als samenwerkingspartners in het Alzheimercen-
 trum zuidwest Nederland)
2. Stichting Voorlichters Gezondheid
3. Gemeente Rotterdam

De Voorlichters Gezondheid hebben de werkvormen en de modules ontwikkeld, die tot stand zijn geko-
men door de geleverde input van een geriater van het Havenziekenhuis en een neuropsycholoog van het 
Erasmus MC. De voorlichters gezondheid hebben ook de culturele aspecten meegenomen in de werk-
vormen. Dankzij de input en kennis van de geriater en de neuropsycholoog konden de voorlichters ge-
zondheid de voorlichtingslessen gericht ontwikkelen en aansluiting zoeken bij de belevingswereld van de 
migranten.

De volgende modules zijn tot stand gekomen:
 
1. Het menselijk lichaam 
2. Gezonde leefstijl 
3. Geestelijke gezondheid 
4. Dementie 
5. Ongeneeslijk ziek zijn

De vijf lessen zijn speciaal bedoeld voor oudere migranten en hun familie¬leden die graag meer willen 
weten over gezondheid in het algemeen en gezond ouder worden in het bijzonder. Basiskennis van de 
Nederlandse taal was nodig om de lessen te kunnen volgen. De lessen werden ook gekoppeld aan het 
bevorderen van de taalvaardigheden van de deelnemers.
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De voorlichters gezondheid hebben binnen de bestaande netwerken vijf groepen geworven die deel kon-
den nemen aan de cursus. Bij het werven is rekening gehouden met diversiteit in leeftijd in de groepen. De 
volgende vijf groepen zijn hieruit ontstaan:

Locatie: De Boog - Kedoestraat 102, 3029 CK
Locatie: Dr. Woltjerschool - Albregt Engelmanstraat 34, 3025 BH
Locatie: De Akkers - Jagerslaan 15, 3075 AA
Locatie: Taalent010 - De Banier Banierstraat 1
Locatie: Catamaran - Catallusweg 298, 3076 KH
Locatie: Pantarijn - Dubbelstraat 6, 3073 Rotterdam

Doelstelling Cursus Gezond ouder worden en zelfstandig blijven hoe doet u dat?

Met het geven van de cursus hebben we de volgende doelen trachten na te streven:

• Deelnemers weten zelf de weg te vinden naar de juiste zorgverlener;  
• Deelnemers hebben praktische, laagdrempelige handvaten gekregen over manieren waarop zij zelf 

kunnen bijdragen aan gezond ouder worden; 
• De zelfredzaamheid van de deelnemers wordt bevorderd; 
• Kennistoename over Gezond ouder worden en zelfstandig blijven;
• Kennistoename over Dementie en Psychische factoren;
• Deelnemers kunnen de kennis overdragen binnen hun indirecte beïnvloedingsomgeving.

Werving
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Gezond ouder worden

Voor het project Gezond ouder worden hebben we op verschillende locaties een cursus aangeboden van 
vijf lessen. In deze lessen hebben we het gehad over gezonde leefstijl, de werking van het lichaam, het 
psychische welzijn van ouderen, Alzheimer en palliatieve zorg in Nederland.

Al deze onderwerpen zijn bespreekbaar gemaakt in de groepen, waarbij er ook veel discussie en vra-
gen naar boven kwamen. Er waren verschillende culturen aanwezig die ieder een andere kijk hadden op 
gezond ouder worden. Wat opviel is de gedachte over de zorg voor ouderen onder de deelnemers; je bent 
verplicht je ouders te verzorgen, anders ben je geen goede dochter of zoon. Het liefst alles uit handen 
willen nemen van je ouders, want zij hebben ook voor jou gezorgd.

In deze gesprekken hebben we geprobeerd bewustwording te creëren en meegeven dat het juist voor 
ouderen gezond is om actief en in beweging te blijven. Al zijn het maar de kleine activiteiten, zoals koken 
of brood bakken. Het was hierbij belangrijk om de deelnemers bewust te maken dat je ook uit liefde de 
ouderen kunt motiveren om actief te blijven en dit juist goed is in plaats van alles uit handen willen nemen. 

De bijeenkomsten over het psychische welzijn van ouderen werd op verschillende manier opgevat. Som-
mige gaven aan dat ze nooit bij dit feit stil hebben gestaan; dat de psychische gesteldheid bij ouderen 
ook lichamelijke klachten kan geven. Voor anderen was het bespreekbaar maken van dit onderwerp een 
openbaring, want veel dingen die herkenbaar waren, konden geplaats worden.

Bij Alzheimer en Ken je lichaam merkten wij op dat er bij de deelnemers weinig kennis was over deze on-
derwerpen. Wat opviel is dat er bijna in alle groepen wel één of meerdere deelnemers waren die te maken 
hebben (gehad) met Alzheimer. Ze hadden bijvoorbeeld een ouder met Alzheimer die inmiddels overleden 
is. Deelnemers gaven ook aan dat ze gefrustreerd raken als ze het zo achteraf horen en dat ze dit zo graag 
van tevoren hadden willen weten. Dan hadden ze juiste hulp en begeleiding in kunnen inschakelen, zowel 
voor hunzelf als voor hun ouders.

Palliatieve zorg is een zwaar en beladen onderwerp, omdat het over de laatste levensfase gaat. Dit gaf in 
alle groepen discussie en vragen. Het praten over ongeneeslijk ziek zijn, behandelingen, palliatieve sedatie 
en euthanasie en nog veel meer rondom dit onderwerp, raakte alle groepen. Maar het waren vooral eigen 
meningen waarin je ruimte moet creëren en respect voor moest hebben, ook onderling. 

Het mooiste is dat je hierover veel van elkaar kunt leren, zowel van de verschillende culturen als hun kijk 
op palliatieve zorg. Maar ook hoe je als zorgverlener hierop zou kunnen inspelen, om toch ook het taboe 
rondom ongeneeslijk ziek zijn te doorbreken en palliatieve zorg bespreekbaar te maken.

In de gesprekken die wij hadden bij alle groepen merkten wij dat er bij onszelf ook een stuk bewustwor-
ding is gecreëerd rondom gezond ouder worden. We herkenden veel van wat de vrouwen aangaven voor 
wat betreft de sociale druk. Wij hebben ook veel geleerd van de deelnemers die in hun leven al geconfron-
teerd zijn met de zorg voor ouderen of het verlies van één van hun naasten. Op zulke momenten besef je 
dat het voor eenieder belangrijk is om hierover na te denken en jezelf af te vragen: ‘Hoe kan ik mijn ouders 
zo gezond en actief mogelijk houden en ze hierin op de juiste manier begeleiden?’. Maar ook: ‘Hoe wil ik 
zelf oud worden?’, want uiteindelijk hopen we allemaal op een lang en gezond leven.
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OBS de Boog 

Bij de Boog zijn we met 16 deelnemers begonnen, waarvan ze allen de cursus succesvol hebben afgerond. 
De groep bestond uit deelnemers van verschillende nationaliteiten. Dit was een groep met een duidelijke 
mening en de deelnemers waren goed aanwezig. Bij deze groep waren er veel vragen, maar ook discussies 
over verschillende onderwerpen.

Bij twee van de bijeenkomsten zijn een neuropsycholoog en een geriater aanwezig geweest. De neuropsy-
choloog is bij de bijeenkomst over alzheimer mee komen kijken. De geriater was er bij de bijeenkomst over 
palliatieve zorg in Nederland. Bij beide bijeenkomsten werden aan de artsen allerlei vragen gesteld over 
de onderwerpen. Het was zeker heel bijzonder om de interactie tussen de doelgroep en de zorgverleners 
te zien. 

Deelnemers gaven aan veel geleerd te hebben en kregen ook antwoord op hun vragen. De zorgverleners 
hadden ook de ruimte om hun vragen te stellen aan de groep. Zo hebben beide van deze bijeenkomsten 
veel van elkaar geleerd. Voor beide ging er een wereld open, over onderwerpen die niet makkelijk zijn om 
te bespreken, zoals palliatieve zorg en Alzheimer.

De deelnemers vonden de cursus heel leerzaam en vroegen of we terug wilden komen met andere onder-
werpen. Ze gaven aan dat de interactie en de manier van lesgeven bijzonder was en dat je hierdoor veel 
kennis opneemt en onthoudt.

Anekdotes

“Na deze bijeenkomst herken ik heel veel bij 
vader, ik zal zeker de stap nemen om nu al 
hulp te gaan zoeken. Het is jammer dat ik dit 
niet veel eerder wist.”

“Een hospice is wel een optie, waarvan ik 
niet wist dat het bestond. Dit blijft sowieso 
binnen onze cultuur wel heel moeilijk.”

“Ik heb er eigenlijk nooit over nagedacht 
of ik het wel wil weten als ik ongeneeslijk 
ziek zou zijn. Deze cursus heeft het wel 
bespreekbaar gemaakt en je daar een stuk 
bewustwording in gegeven.”

“Na het afronden van de cursus realiseerde 
ik me dat ik heel veel dingen niet wist en 
besefte ook hoe moeilijk het dan wel niet 
moet zijn voor onze ouderen. Het is goed 
dat deze cursus er is, want dan kunnen wij 
dat aan onze ouderen meegeven en ze erin 
begeleiden.”
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Dr. J. Woltjerschool

De groep op de dr. J. Woltjers school bestond uit 12 vrouwen. Ook deze groep bestond uit verschillende 
nationaliteiten. Het was een actieve, leergierige groep. Ze gaven aan dat ze het fijn vonden om met elkaar 
in gesprek te gaan en taboes ook bespreekbaar te maken. Er is ook een aantal keren benoemd dat ze de 
manier van lesgeven goed vonden en dat ze zeker blij zijn met dit soort cursussen.

Wat duidelijk in deze groep naar voren kwam, is dat ze onderling durven te benoemen dat het zwaar is om 
als mantelzorger voor ouderen te zorgen. De druk vanuit de sociale omgeving en de verwachtingen eisen 
veel van je, zowel lichamelijk als geestelijk. Ook werd duidelijk dat ze het uit liefde doen.

Anekdotes

“Het is goed dat we met elkaar in gesprek 
kunnen gaan over de sociale druk en de 
verwachtingen binnen onze culturen om de 
zorg voor ouderen op je te nemen. En hier 
ook van elkaar te leren want makkelijk is 
het zeker niet, al durven we dat niet aan te 
geven.”

“Ik dacht altijd dat ik wel een idee had over 
het menselijk lichaam, maar nu kom ik 
erachter dat dit zwaar tegenvalt. Ik vraag me 
dan ook af als ik al veel niet wist, wat weten 
mijn ouders dan hierover. En hoe moeilijk zal 
het wel niet voor hun moeten zijn om hun 
klachten op de juiste manier te uiten.”

“Ik heb nooit stilgestaan bij palliatieve zorg. 
Ik wist niet eens wat dit was. Ik heb ook echt 
nooit nagedacht of ik het wel zou willen 
weten als ik ongeneeslijk ziek zou zijn. Ik ben 
blij dat het bespreekbaar is gemaakt. Ik ga 
hier zeker over nadenken.”
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OBS de Akkers

Op de Akkers hebben 12 deelnemers meegedaan aan de cursus gezond ouder worden. Dit was een actie-
ve groep die veel vragen had, maar ook veel durfden te benoemen als het ging over hun eigen standpunt 
vanuit hun cultuur. Bij deze groep is er een geriater aanwezig geweest bij de bijeenkomst die ging over het 
psychische welzijn van ouderen. 

Er kwamen hierbij veel vragen naar voren. Eén van de deelneemster vertelde dat ze dit zo graag eerder 
had willen weten. Het was voor haar heel herkenbaar, maar ze gaf aan dat het haar ook raakte dat ze, nu 
haar vader er niet meer is, pas weet dat er een geriater bestaat.

Anekdotes

“Het is jammer dat de huisarts hier geen 
actievere rol in speelt en je doorverwijst naar 
een geriater, terwijl je het juist heel hard 
nodig is om hierin begeleidt te worden.”

“Als ik had geweten dat er een hospice 
bestond, dan had mijn zus daar haar laatste 
levensfase door kunnen brengen. Nu worden 
we in het huis van mijn zus continue herin-
nerend aan haar lijden en het verlies. Het is 
haast ondragelijk voor de nabestaande.”

“Deze cursus moet meer gegeven worden, 
want er zijn zoveel dingen waar veel onwe-
tendheid over is. Het is ook goed om het 
bespreekbaar te maken en de taboes hier-
omtrent hiermee te doorbreken.”

“Je wilt alles voor je ouders doen als ze ouder 
zijn, vooral uit liefde. Maar je beseft niet dat 
je ze eigenlijk, door alles af te nemen, juist 
helpt om sneller achteruit te gaan.”



Verslag Project Gezond Ouder Worden | 4 januari 2017 11

OBS Pantarijn 

We zijn met 14 deelnemers begonnen aan de cursus Gezond Ouder Worden. De deelnemers van Panterijn 
bestond uit een gemixte groep waarin we dezelfde motivatie als de andere groepen terugzagen. Ook in 
deze groep was er veel onwetendheid rondom de onderwerpen die we hebben behandeld. Ze gaven wel 
duidelijk aan dat er zeker behoefte is om gezond ouder worden bespreekbaar te maken, gezien het feit dat 
onze ouders hier blijven en vaak ook ziek zijn.

Anekdotes

“Uit liefde voor je ouders wil je alles voor 
ze doen, maar nu besef ik dat dat juist niet 
goed voor ze is en dat ze juist actief moeten 
blijven.”

“Je denkt wel ongeveer te weten waar alles 
zit in je lichaam, maar als je les krijgt over 
het menselijk lichaam kom je erachter dat je 
heel veel niet weet of verkeerd dacht.”

“Ik dacht altijd juist dat hoe ouder je wordt, 
hoe minder stress je hebt. Stond er helemaal 
niet bij stil dat bij ouderen het psychische 
welzijn ook een rol speelt.”
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De Catamaran

Op de Catamaran hebben 9 deelnemers de cursus gevolgd. Deze groep heeft een bijeenkomst gehad over 
gezonde leefstijl bij ouderen. Na de kerstvakantie zal het weer opgepakt worden en krijgen ze alsnog de 
andere onderwerpen. Deze groep gaf na de eerste bijeenkomst duidelijk aan dat ze de cursus heel interes-
sant vinden en dat ze het willen voortzetten na de kerstvakantie.
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Banier

Bij de Banier hadden we een gemixte groep en verschillende generaties, van eerste tot derde generatie 
migranten. Ook hebben twee taalvrijwilligers deelgenomen aan de cursus. De bijeenkomsten bij deze 
groep waren zo succesvol, dat waar we zijn begonnen met 14 deelnemers, hadden we in de derde week 
geen zitplekken meer voor de overige deelnemers die zich hebben aangesloten. Door de mond-tot-mond-
reclame van de bijeenkomsten wilden meer vrouwen deelnemen aan de cursus. De vrouwen hebben de vijf 
bijeenkomsten bijna allemaal netjes gevolgd en gaven te kennen de meerwaarde in te zien van de cursus.

Turkse vrouw Anekdote: “Wij vrouwen hebben veel stressfactoren in ons leven. We hebben niet geleerd 
om onze vuile was buiten te hangen, maar dit blijft wel moeilijk, omdat we veel opkroppen. Als ik dement 
zou worden, dan zou mijn man hertrouwen.”

“Mijn schoonmoeder is dement. Wij als haar kinderen verzorgen haar. We doen het uit liefde, maar het is 
wel een zware last. De zorg overdragen aan iemand anders is binnen onze cultuur taboe, als kinderen dien 
je voor de ouderen te zorgen. De zorg overdragen aan iemand anders is iets wat we gewoon niet kunnen 
doen, ondanks dat het heel moeilijk is.”

“Mijn vader is ongeneeslijk ziek, hij heeft voor euthanasie gekozen. Wij hebben het daar heel moeilijk mee, 
maar het zijn keuze.” (De overige deelnemers legden haar na deze opmerking uit dat ze het wel respecte-
ren, maar dat zij vanuit hun geloofsovertuiging nooit die keuze mogen maken.)
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Kennis dementie 

Alhoewel de deelnemers wel enige kennis hadden over dementie, zagen wij toch dat de kennis onder de 
migranten over dementie niet optimaal was en dat er veel onwetendheid heerst bij alle groepen die deel-
genomen hebben aan de voorlichtingen. Een taalbarrière hebben speelt hier ook een rol in. 

Herkenning

Tijdens de voorlichtingen over de fases van dementie merkten wij op dat men alleen wat kennis bezat over 
de late fase, de symptomen over de eerste en de midden fase werden niet altijd herkend. Dit baart ons wel 
zorgen, omdat men juist in deze eerdere stadia nog wat voor iemand kan betekenen.

Men was vaak niet bekend met de ziekte en wat je terugzag bij deelnemers die een familielid hadden die 
dement is, is dat ze vaak nog allemaal thuis wonen en de familie de zorg wil overnemen. Ook hoorden we 
dat als iemand in de voorfase klachten of vragen had, zij niet op zoek gingen naar de juiste zorgverlening. 
Deze cursus heeft de nodige bewustwording bij de deelnemers gecreëerd. 

Geheugenproblemen werden als normaal gezien bij ouderen. Eén van de deelnemers vertelde over een 
familielid: Zij gaf te kennen dat ze pas door hadden dat er iets mis was, nadat ze hun familielid midden in 
de nacht op straat hadden gevonden.

Inschakelen van hulp

Hulp van professionals wordt niet altijd op tijd ingeschakeld, hier speelden een aantal factoren mee. Ten 
eerste onwetendheid en weinig kennis over dementie. Hiernaast spelen culturele aspecten een rol; men 
vindt dat de zorg voor een familielid bij de familie thuishoort en andere opties werden gezien als falen en 
als onacceptabel. Ook speelt de schaamte over dementie een rol; men kiest er bewust voor om er niet over 
te praten. Tot slot zorgt het hebben van een taalbarrière ervoor dat men te laat om de juiste hulp vraagt.

Tijdens de gesprekken over actief ouder worden zagen we aan de deelnemers dat ze blij waren met de 
tips. Wij vonden het heel herkenbaar om te zien dat als hun ouders ouder worden, ze alles voor hun ouders 
blijven doen, waardoor de ouderen zelf niet meer actief waren. Wij hebben geprobeerd de deelnemers 
de weg naar de juiste zorgverlening uit te leggen en dit is naar ons idee succesvol verlopen. We zagen de 
kennistoename en men deed actief mee tijdens de lessen.
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Bijeenkomsten en werkvormen

In de voorlichtingsbijeenkomsten van de voorlichters gezondheid worden deelnemers op een beeldende 
manier meegenomen. Hen wordt stap voor stap uitgelegd wat  dementie is, met welke verschillende zorg-
verleners ze te maken krijgen, wat ze daar kunnen verwachten en wat ze zelf kunnen en moeten doen. De 
voorlichtingsbijeenkomsten houden rekening met het abstractieniveau van de deelnemer en sluit aan op 
diens belevingswereld, met aandacht voor ervaringskennis, mogelijkheden, dilemma’s, tips. Zo krijgt de 
deelnemer op zijn eigen niveau handvatten om het heft in eigen hand te nemen. 

In deze cursus hebben we rekening gehouden met informatieoverdracht gekoppeld aan culturele aspec-
ten die een rol spelen bij migranten. Dit hebben we gedaan door rekening te houden met de persoonlijke 
wensen van deelnemers. Dit zag je voornamelijk terugkomen bij onderwerpen als dementie en palliatieve 
zorg.

Handvatten

Door de deelneemster handvatten mee te geven, blijft ze in het bezit van de kennis en zo kan ze er te 
allen tijde mee aan de slag, zaken opnieuw opzoeken en herlezen of bekijken, zodat informatie beter zal 
beklijven. Hiervoor hebben de cursisten een opleidingsmap ontvangen van de voorlichters gezondheid 
met informatie en hulpmiddelen van alle modules over gezond ouder worden en gezonde leefstijl. De map 
bestaat uit zowel theorie- als praktijkopdrachten die ze thuis moesten maken. 

Door te focussen op mensen met beperkte taal- en gezondheidsvaardigheden, zal de cursus bijdragen aan 
de eigen regie van deze doelgroepen, zodat ze de weg weten te vinden naar de juiste zorgverlening en 
tijdig gebruikmaken van zorg die aangeboden wordt in Nederland. Dit kan uiteindelijk bijdragen aan het 
verbeteren van de algemene gezondheid en een adequaat gebruik van de gezondheidszorg.

Tevens hebben we tijdens deze cursus ook getracht om niet alleen de focus te leggen op oudere migran-
ten, maar ook bij hun kinderen, juist omdat deze groep de zorg vaak overneemt en als mantelverzorgers 
fungeren. Door deze groep te voorzien van kennis en passende informatie over gezond ouder worden, 
zal dit een bijdrage leveren aan het actief maken van de ouderen. Hierbij is het ook van belang dat ze de 
Nederlandse taal leren en hun taalvaardigheden bevorderen. 

Vraag- en leermethode

Ook in dit project hebben de voorlichters gezondheid ervoor gekozen om te werken met de vraag en leer 
methode.

Er zijn een aantal manieren om deelnemers te kunnen motiveren: 
• Vul een deelnemer aan, wees een coach en vul het niet in. 
• Nagaan wat de voordelen zijn van het gegeven advies. 
• Alternatieven voor het advies bespreken en deelnemers zelf een keuze laten maken. 
• Bewustwording van de voordelen levert een bijdrage in de motivatie van een deelnemer.

Werken met een vraag- en leergesprek is een werkvorm om zoveel mogelijk interactie te creëren in een 
voorlichting. Interactie creëren en begeleiden is één van de belangrijkste vaardigheden van een coach/
docent. Door te vragen naar de ervaringen van deelnemers over een onderwerp, betrek je de deelnemers 
erbij en is het mogelijk om het leerproces van de deelnemers effectiever te begeleiden. De voorlichter be-
antwoordt vragen, vult waar nodig aan met informatie of corrigeert onjuiste informatie en houdt de sfeer
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van de groep in de gaten. Dit is een werkvorm waarbij de groep actief betrokken wordt om mee te praten 
en mee te denken, het wekt de interesse. 

Het doel van een vraag- en leergesprek is dat je als coach, door gerichte vragen te stellen, zelf leert wat 
het kennisniveau van de deelnemers is. Hierdoor kun je de kennis van de deelnemers aanvullen waar dat 
nodig is, zonder dat je het invult. Stel zoveel mogelijk gerichte vragen, gecombineerd met kennisvra¬gen. 
Deelnemers vertellen je over hun ervaringen met een onderwerp en zo is het mogelijk de andere deelne-
mers erbij te betrekken door vragen te stellen. 

Door continu te reflecteren en de informatie te herhalen, creëer je een leerproces. Door vragen te stellen 
over het onderwerp weet je direct in het begin of deelnemers openstaan voor de informatie. Bewustwor-
ding is een essentieel onderdeel bij gedragsverandering. Kennis van voorafgaande lessen werden ook 
continu herhaald aan de weg vinden naar de juiste zorgverlener waardoor de informatie ook blijft beklijven 
bij de deelnemers.

Luisteren is en blijft een kunst 

Het is van belang om te horen wat een ander weet over een gezondheidsthema en wat zij vertellen om zo 
hun kennisniveau te bepalen, zodat jij als coach hierop kan inspelen. Luisteren is de manier om ken¬nis te 
verkrijgen en je vragen hierop af te stemmen. Goed luisteren is actief luisteren. Bij actief luisteren mer-
ken de deelnemers dat je naar ze hebt geluisterd, je motiveert ze en zo krijgen ze het gevoel dat ze erbij 
betrokken worden. 

Concentreer je als coach op datgene wat er wordt gezegd en richt je niet alvast op het formuleren van de 
antwoorden die bij de vragen horen. Neem de informatie zoveel mogelijk onbevooroordeeld tot je zelf. 
Een eigen oordeel over antwoor¬den van de deelnemers dien je te vermijden tijdens het luisteren. Deelne-
mers kunnen dit ontdek¬ken en waarnemen en kunnen geneigd zijn om niet verder te praten uit faalangst 
dat ze verkeerde antwoorden geven. Een fout antwoord geeft jou later de kans om de juiste feedback te 
geven en deelnemers aan te vullen. Door zelf als coach af en toe doelbewust te zwijgen, krijgen deelne-
mers de gelegenheid om hun antwoorden te formuleren en volledig uit te kunnen spreken. 
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Kritische succesfactoren

Er zijn meerdere toegepaste factoren die een bijdrage hebben geleverd aan het succesvolle verloop van de 
cursus.

Gemotiveerde groepen

Wij hebben het als zeer prettig ervaren dat de deelnemers voor bijna 100% aanwezig waren en heel 
enthousiast meededen tijdens de lessen. Deelnemers maakten ook allemaal trouw hun thuisopdrachten 
die bestonden uit theorie en praktijkopdrachten. Omdat de groepen gemixt waren, waren de deelnemers 
genoodzaakt om in het Nederlands te praten. Dit liep in het algemeen vaak naar wens. Waar nodig, maak-
ten wij een vertaalverslag en dit moest de deelnemer dan zelf herhalen in het Nederlands. Deze cursus 
heeft dan ook een bijdrage geleverd in het uitbreiden van hun woordenschat en kennisvaardigheden over 
gezond ouder worden. 

In plaats van adviseren, merken wij steeds meer dat motiveren een bijdrage levert in het later terugkomen 
van deelnemers. Door ze te motiveren en ze aan te spreken op hun zelfredzaamheid en niet afhankelijk te 
laten zijn van anderen, merk je dat ze gemotiveerd raken. 

Deelnemers gaven aan veel te hebben geleerd en in de toekomst graag nog een verdieping willen. Door de 
handvatten en informatie die ze hebben meegekregen, is het ook de bedoeling dat ze het geleerde gaan 
doorgeven binnen hun vrienden en familiekring. 

Het succes van de cursus werd ook na afloop nogmaals duidelijk. We hebben aan vijf groepen les gegeven 
en kregen daarna zelf de vraag vanuit twee andere groepen of zij ook de cursus mochten volgen.

Werkvormen

Voor het geven van de cursus hebben de voorlichters gekozen voor laagdrempelige werkvormen om in-
formatie over te brengen. De werkvormen die bij de belevingswereld van de doelgroep aansluiten, werken 
erg goed. Deelnemers dienen aangevuld te worden en men dient het niet voor hun in te vullen. De voor-
lichtingsbijeenkomsten houden rekening met het abstractieniveau van de deelnemer en sluiten aan op 
diens belevingswereld, met aandacht voor ervaringskennis, mogelijkheden, dilemma’s en tips. Het werken 
met stellingen werkt voor ons erg goed:

1. Creëert een opening 
Doordat je direct vraagt naar de mening van de deelnemer over het onderwerp, open je de bijeenkomst, 
doordat een deelnemer direct dient te reageren op de eerste stelling met juist of onjuist en zijn/haar 
mening hierop kan geven. Stellingen geven niet alleen een opening, het maakt een onderwerp gelijk be-
spreekbaar. 

2. Betrekt deelnemers bij een voorlichtingsbijeenkomst 
Deelnemers dienen allemaal aan te geven of ze het eens zijn met de stelling of niet, door kaartjes met 
‘juist’ of ‘onjuist’ omhoog te houden. Het is de bedoeling dat de deelnemers uitvoerig met elkaar in dis¬-
cussie gaan naar aanleiding van de gegeven antwoorden, dat ze argumenten met elkaar uitwisselen en dat 
ze toelichtingen geven op elkaars antwoorden. 
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3. Wat is het kennisniveau? 
Nu je als coach een opening hebt gecreëerd en de deelnemers direct actief betrokken zijn, kan je het ken-
nisniveau peilen door een vraag te stellen als: ‘Waarom heeft u voor onjuist gekozen?’ Vraag ook andere 
deelnemers waarom zij voor een bepaald antwoord hebben gekozen.

Bezoeken zorgverleners

De bezoeken van de zorgverleners van de afdeling geriatrie aan de voorlichtingsbijeenkomsten waren ook 
succesvol. Men kon ter plekke de vragen stellen aan de zorgverleners en hierdoor zagen we ook dat ze het 
geleerde in de praktijk konden toepassen.
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Voortzetting

De cursus heeft ook een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de voorlichters zelf. Door de cursus 
hebben wij ook mogen ervaren hoe men er persoonlijk en binnen de familie mee omgaat. Hierom zullen 
we ook gaan kijken naar de mogelijkheden om een verdieping in de cursus aan te brengen, zodat men op 
tijd goede ondersteuning kan krijgen. Met de samenwerkende partners gaan we kijken naar de mogelijk-
heden om dit project volgend jaar voort te kunnen zetten.
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Deelnemerslijsten

Onderstaand vindt u een overzicht van alle deelnemers die hebben meegedaan aan de cursus Gezond 
Ouder Worden weergegeven per locatie. 

De Boog

Geslacht Geboortejaar Postcode Afkomst
Vrouw 1986 3029 Marokkaanse
Vrouw 1984 3029 Turkse
Vrouw 1974 3029 Turkse
Vrouw 1986 3024 SL Nederlands
Vrouw 1987 3029 CT Marokkaanse
Vrouw 1973 3029 NB Marokkaanse
Vrouw 1986 3029 NM Marokkaanse
Vrouw 1980 3029 ND Marokkaanse
Vrouw 1982 3029 CP Marokkaanse
Vrouw 1980 3029 Marokkaanse
Vrouw 1973 3029 NM Turkse
Vrouw 1971 3073 CH Marokkaanse
Vrouw 1968 3029 CM Marokkaanse

Dr. J. Woltjerschool

Geslacht Geboortejaar Postcode Afkomst
Vrouw 1970 3025 PA Turkse
Vrouw 1966 3025 RL Turkse
Vrouw 1967 3025BG Turkse
Vrouw 1971 3025 XE Turkse
Vrouw 1978 3023 RT Turkse
Vrouw 1972 3023 XN Marokkaanse
Vrouw 1976 3025 XP Marokkaanse
Vrouw 1975 3025 RL Marokkaanse
Vrouw 1984 3025 HM Somalische
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De Akkers

Geslacht Geboortejaar Postcode Afkomst
Vrouw 1974 3075 mp Marokkaanse
Vrouw 1972 3075 Marokkaanse
Vrouw 1966 3077 XE Surinaamse
Vrouw 1987 3079 EP Kaapverdische
Vrouw 1987 3079 TT Kaapverdische
Vrouw 1978 3075 HM Antilliaanse
Vrouw 1993 3081 JK Nederlandse
Vrouw 1973 3075 CB Marokkaanse
Vrouw 1978 3085 AM Nederlandse
Vrouw 1983 3083 AH Turkse
Vrouw 1971 3075 MN Marokkaanse
Vrouw 1977 3075 RN Nederlandse

De Banier

Geslacht Geboortejaar Postcode Afkomst

Vrouw 1975 3037 VE Marokkaanse
Vrouw 1970 3037 VH Marokkaanse
Vrouw 1966 3036 TG Kosovaarse
Vrouw 1973 3032 VK Turkse
Vrouw 1981 3037 EL Myanmarese
Vrouw 1977 3038 LB Turkse
Vrouw 1972 3036 GE Turkse
Vrouw 1961 3035 LE Turkse
Vrouw 1956 3032 TN Turkse
Vrouw 1969 3032 PC Turkse
Vrouw 1960 3038 JN  Turkse
Vrouw 1963 3036 VD Marokkaanse
Vrouw 1971 3032 VA Somalische
Vrouw 3037 EL Sorganalia
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O.b.s. Pantarijn

Geslacht Geboortejaar Postcode Afkomst
Vrouw 1969 3073 Marokkaanse
Vrouw 1976 3073 Marokkaanse
Vrouw 1984 3073 Turkse
Vrouw 1979 3073 Turkse
Vrouw 1981 3073 Turkse
Vrouw 1980 3073 Turkse
Vrouw 1981 3073 Turkse
Vrouw 1972 3073 Turkse
Vrouw 1986 3073 Turkse
Vrouw 1980 3073 Turkse
Vrouw 1968 3073 Marokkaanse
Vrouw 1972 3073 Somalische
Vrouw 1977 3073 Marokkaanse
Vrouw 1981 3073 Turkse

Catamaran

Geslacht Geboortejaar Postcode Afkomst
Vrouw 1980 3076 Soedanese
Vrouw 1970 3078 Somalische
Vrouw 1982 3079 Syrische
Vrouw 1980 3076 Marokkaanse
Vrouw 1968 3076 Marokkaanse
Vrouw 1974 3076 Marokkaanse
Vrouw 1979 3076 Marokkaanse
Vrouw 1981 3079 Egyptische
Vrouw 1983 3076 Portugese



Verslag Project Gezond Ouder Worden | 4 januari 2017 25



Verslag Project Gezond Ouder Worden | 4 januari 2017 26



Verslag Project Gezond Ouder Worden | 4 januari 2017 27



Verslag Project Gezond Ouder Worden | 4 januari 2017 28

Cursus 
Gezond ouder worden en
zelfstandig blijven

Hoe doet u dat?

ONDERWERPEN
1. Het menselijk lichaam
2. Gezonde leefstijl
3. Geestelijke gezondheid
4. Dementie 
5. Ongeneeslijk ziek zijn 

VOOR WIE BEDOELD?
De vijf lessen zijn speciaal bedoeld 

voor oudere migranten en hun familie-
leden die graag meer willen weten over 
gezondheid in het algemeen en gezond 
ouder worden in het bijzonder. Basiskennis van 

de Nederlandse taal is nodig om de lessen te kunnen volgen.

KOSTEN?
Er zijn geen kosten verbonden aan de lessen. Het programma is mede 

mogelijk gemaakt dankzij de gemeente Rotterdam.

MEER INFORMATIE/AANMELDEN
Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden voor deze cursus? Dan kunt u 
contact opnemen met de Voorlichters Gezondheid via 010-7955353 of 
via info@voorlichtersgezondheid.nl.

De geriaters van het Alzheimercentrum zuidwest Nederland hebben samen 
met de Stichting Voorlichters Gezondheid een informatieprogramma ge-
maakt. Daarin leggen wij u, als oudere of familielid, graag uit hoe je een 

gezond leven kunt leiden, wat daarbij komt kijken en wat u kunt doen als 
het niet goed gaat.

Dat vertellen wij u graag in een cursus 
bestaande uit 5 bijeenkomsten!

Aankondingingsflyer 
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 Gezond ouder worden

Voorblad lesmappen
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