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Over beste vrienden
Wie is je beste vriend
Je beste vriendin
En weten ze dat ook
En vinden ze jou ook
Hun beste vriendin
En hoe weet je dat
Zeg je dat
Voel je dat
Is er een mindere vriend
Is dat dan een kennis
Nee toch niet
Voor je beste vrienden
Doe je ook je best
Of juist helemaal niet
Zij houden van je
Zij zien je ziel
Dat wat er wel is
Zonder je best te doen

Joyce Weber, 2014
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Deze publicatie is gemaakt als vervolg op het
symposium ‘De vitaliteit van vriendschap, sociale relaties en leefomgeving’, georganiseerd door De Haagse
Hogeschool in samenwerking met de gemeente Den
Haag in het kader van de eerste viering van de Haagse
maand van de vitaliteit op 14 oktober 2015.
Voor GetOud betekent vitaliteit onder andere focussen
op de positieve dingen in het leven en niet op narigheid
zoals ziekte en eenzaamheid. De sprekers in deze publicatie gaan ook niet uit van beperkingen, maar richten
zich juist op wat iemand nog wel kan. Zoals Joris Slaets
het mooi verwoordt: de vraag zou niet moeten zijn ‘Wat
heeft u nodig?’, maar ‘Wat verlangt u?’.
Het symposium bestond uit twee delen: een plenair gedeelte waarin sprekers vanuit de wetenschap vertelden
over ouder worden, vitaliteit & vriendschap en een keur
aan workshops. In deze publicatie zijn de presentaties
van het plenaire gedeelte opgenomen samen met een
fotoverslag hiervan en van de workshops.
Wij zijn blij dat de gemeente Den Haag oktober als
maand van de vitaliteit heeft uitgeroepen en hopen dat
er na de editie van 2015 nog vele edities zullen volgen.
Ingrid Meijering en Marion Duimel
‘Stichting GetOud zet zich in voor een positieve beeldvorming
over ouderen en ouderdom, verbindt jongeren met ouderen en
draagt bij aan het welzijn van ouderen.’
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De vitaliteit
van leren
“

Van Herman van Veen is de tekst ‘’Er bestaat geen
medicijn tegen oud of eenzaam zijn’’. Het lied is mooi
en deels ook waar; tegen het ouder worden is geen
enkel kruid gewassen. Er is geen wonderdrankje en
voorlopig ook geen stamceltherapie. In feite is er ook
geen medicijn voor nodig, want oud worden is geen
ziekte. We worden allemaal oud en steeds vaker ook
nog zeer oud. De gemiddelde levensverwachting in
Nederland biedt ons zeker nog zo’n twintig jaar vanaf
de AOW-leeftijd.
Net zoals jonge mensen hard moeten werken om hun
droomopleiding te halen, moeten ouderen ook flink aan
de slag om de oude dag betekenis en inhoud te geven.
Met daarover nadenken kan je niet vroeg genoeg beginnen. Zoals Herman van Veen zong, wordt aan ouder
worden vaak het begrip eenzaamheid verbonden. Dit
lijkt soms wel een wetmatigheid van het leven. Ondanks
het feit dat ouderen, en vooral oudere alleenstaande
mannen, een verhoogd risico lopen om gevoelens van
eenzaamheid te ontwikkelen, gaat het te ver om deze
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wetmatigheid zomaar over te nemen. Er zijn grote aantallen oudere
mensen die totaal geen gevoelens
van eenzaamheid ontwikkelen. Eenzaamheid hoort bij het leven en is
eerder toe te schrijven aan persoonskenmerken en gezinssamenstelling
dan aan leeftijd. Leeftijd is sowieso
een slechte factor om voorspellingen
mee te doen, want iedereen wordt
op een andere manier oud. Volgens
LASA, de grote langlopende studie
onder ouderen in Nederland, blijft de
omvang van het netwerk, de kring
mensen om iemand heen, door het
leven heen behoorlijk stabiel. Wat
wel verandert, is de samenstelling
van dit netwerk; familieleden gaan
een grotere rol spelen en vrienden
een kleinere.
Het symposium ‘De vitaliteit van
vriendschap, sociale relaties en
leefomgeving’ wil benadrukken
dat het hebben en onderhouden
van vriendschap voor iedereen en
voor mensen van alle leeftijden van
belang is. De mens is een sociaal
wezen en omringt zich dus graag
met anderen. Dit vergt echter wel
energie. Op het moment dat mensen
minder mobiel worden en de zintuigelijke waarneming achteruit gaat,
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kost het onderhouden van de sociale
kring meer moeite. Die moeite moet
je wel nemen om het refrein van
Herman van Veen te ontlopen.
Op dit symposium hebben we de
fine fleur van de Nederlandse gerontologie (de leer van de ouder wordende mens) bij elkaar gebracht.
Prof. dr. Joris Slaets legt uit dat
ondanks het feit dat mensen op
leeftijd lichamelijk achteruit gaan,
het nog niet gezegd is dat er geen
leefplezier meer bestaat. Ook op
oudere leeftijd kunnen er nog doelen
worden gesteld, al is het dat dagelijkse rondje om de flat of twintig
push-ups van de wandelstok. Dat is
vitaliteit. “Aan leeftijd kun je niets
doen, aan kwetsbaarheid soms wel”,

stelt hij. Dat idee nodigt uit om niet
alles te laten gebeuren, om weerbaar
te zijn en om te voorkomen dat je in
een kwetsbare positie komt door bijvoorbeeld je leefstijl te veranderen.
Prof. dr. Jenny Gierveld is onlosmakelijk verbonden aan eenzaamheidsonderzoek. Met haar onderzoek en
haar eenzaamheidsschaal is zij alom
geroemd. Ze maakt een onderscheid
in emotionele eenzaamheid, het
missen van een echt belangrijke gesprekspartner en sociale eenzaamheid. Het gaat hierbij om een tekort
aan allerlei sociale contacten. Ook
zij pleit voor het actief onderhouden
van de kring mensen om je heen. Die
kring noemt zij een konvooi.

prof. dr. Nan Stevens sluit hier
precies op aan met haar ‘vriendschapscursus voor gevorderden’.
Vriendschap is soms zoveel meer
waard dan familierelaties, omdat
vriendschap is gebaseerd op vrijwilligheid, gemeenschappelijke interesses en betrokkenheid van beide
kanten. Volgens Nan Stevens is het
zinvol om tijd en energie te steken
in vriendschap op alle leeftijden. De
vriendschapscursus biedt mensen
hier steun bij. Op dit moment wordt
aan een online variant van deze
cursus gewerkt.
dr. Suzan van der Pas besteedt
aandacht aan de directe leefomgeving van ouderen en de invloed van
bijvoorbeeld beleidsbeslissingen op
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het vitaal kunnen zijn in de buurt.
De aanwezigheid van een bankje,
het onderhouden van een stoep en
het openhouden van een wijkgebouw kunnen sterk doorwerken in
het leven van mensen. Den Haag wil
een senior-vriendelijke stad zijn en
hiervoor is het belangrijk om steeds
met ouderen te bespreken hoe ver we
hiermee zijn; welke score krijgt Den
Haag als seniorvriendelijke stad?
Drs. Karsten Klein maakt tenslotte
als wethouder de vertaalslag van wetenschap naar de dagelijkse Haagse
praktijk. Hij reageert op de sprekers
en geeft de stadsvisie.

Levenslang leren
De Haagse Hogeschool is een plek
waar kennis en samenleving bij elkaar komen. Daarom vindt De Haagse Hogeschool het belangrijk dat de
actuele kennis over vitaliteit gedeeld
wordt. Wij willen vooral aandacht
besteden aan de kant van vriendschap en relatie, omdat investeren in
vriendschap zoveel kan opleveren, al
is het maar omdat het fijn is iemand
te hebben om op te mopperen. Er is
ook een tweede doel. De Haagse Hogeschool vindt dat zij een rol heeft
te vervullen bij het ‘levenslang leren’.
Een paar jaar naar school gaan, gevolgd door een baan voor het leven

is een beeld van het verleden. In een
samenleving die constant verandert
en waar kennis en vaardigheden in
hoog tempo kunnen verouderen,
is het van belang dat mensen zich
voortdurend blijven ontwikkelen,
ook ouderen. Je ontwikkelen kan
door dit symposia als deze bij te
wonen, maar ook door gericht cursussen te gaan volgen. In Nederland
is HOVO (Hogeschool Voor Ouderen)
een landelijk netwerk van hogescholen en universiteiten, die gezamenlijk circa duizend cursussen per jaar
aanbieden. Den Haag is hiervoor een
blinde vlek en dat moet veranderen.
Ik vind dat het tijd wordt ook binnen

De Haagse Hogeschool cursussen
voor ouderen als HOVO-programma
aan te bieden. De oudere burgers
van Den Haag zijn mondig, willen de
regie van hun leven in eigen handen
hebben en willen leren. Ze leren elke
dag nieuwe dingen als oma of opa,
werknemer, recreant, vrijwilliger of
mantelzorger. Daarover willen ze
soms een cursus of training volgen.
Het aanbod moet dan wel aansluiten
bij hun behoeften tot zelfontplooiing om meer bevrediging te vinden
in hun werk, om actief en bij de tijd
te blijven, om deel te nemen aan de
maatschappij of om gelukkiger en
gezonder oud te worden. Wij willen
ons op De Haagse Hogeschool als
netwerkhogeschool manifesteren en
dat sluit prachtig aan op de doelstelling van levenslang leren: samen met
de stad en de Haagse ouderen werk
maken van de vitaliteit van leren.

Joost van Vliet is als sociaal gerontoloog
verbonden aan de faculteit Sociaal Werk
en Educatie van De Haagse Hogeschool
en is organisator van het symposium ‘De
vitaliteit van vriendschap, sociale relaties
en leefomgeving’.
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“Positief welbevinden
uit verbondenheid
met anderen maakt
ouderen beter bestand
tegen v eroudering dan
positief welbevinden
uit individueel genot.”

“

Een paar dingen lopen in de zorg door elkaar: de politieke discussie die wordt ingegeven door geld en de
ideeën van de gemeenschap over het net iets anders
regelen van de zorg voor ouderen. De vraag is: Waar
gaan deze beide punten elkaar vinden en waar moet
men op letten?
35 jaar ben ik nu geriater en als ik mensen vraag wat ze
willen als ze ouder worden, antwoorden ze: leefplezier,
erbij horen en zijn wie ze zijn. Hoe langer ze dat kunnen
vasthouden, hoe beter. Toch gebeurt het al ruim 30 jaar
dat ouderen ziek genoemd worden en dat mensen afhankelijk van zorg worden gemaakt. Iedereen van 65 jaar en
ouder die naar mijn spreekuur komt, heeft een ziekte en
als het een beetje tegenzit wel vijf. Veel ouderen zetten
we over de schutting bij de zorg neer. De afgelopen jaren
zijn de ouderen niet veranderd, maar wij in onze houding tegenover ouderen wel. We hebben de neiging om
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alles wat hoort bij het proces van
veroudering ‘ziek’ te noemen. Denk
aan dementie. Terwijl dit voor een
groot deel een normaal verouderingsproces is, komen al die ouderen
in het hokje ‘ziek’ terecht. Is het niet
mogelijk om langer in de ‘normale’
zone te blijven?

Vitaliteit
Vitaliteit gaat aan de ene kant over
actief blijven terwijl het lichaam
veroudert en aan de andere kant
over leefplezier en jezelf blijven.

Deze twee kunnen los van elkaar
staan. Als we kijken naar vitaliteit
en het lichaam zien we dat we zowel
lichamelijk, maar ook geestelijk aan
functies verliezen. Zo verliezen we
bijvoorbeeld allemaal het spelletje
memorie van onze kinderen. Ondanks het verliezen van lichamelijke
vitaliteit kunnen we leefplezier behouden. We moeten dan alleen niet
geloven in het eindeloos vanuit de
zorg investeren in verouderingsprocessen. Ook moeten we niet denken
dat meer investeren in de zorg altijd

meer leefplezier oplevert. Het verbeteren van vitaliteit is heel belangrijk,
maar het betekent niet meteen dat
mensen er gelukkiger van worden.

‘Gezond oud worden
bestaat niet, tenzij je
op tijd dood gaat’

Lichamelijk veroudering
We praten in het kader van lichamelijke veroudering vaak over
kwetsbaarheid. Veroudering begint
al op 30-jarige leeftijd; voor die tijd
groeien we en daarna gaat alles achteruit. Bij de één gebeurt dit sneller
dan bij de ander. Zo heeft de één als
hij 80 jaar oud is een lichaam van
60 jaar en is de ander op sterven na
dood. Voor een deel is dit afhankelijk
van genetica, voor een deel domme
pech en voor een deel kunnen we
het zelf beïnvloeden. Over dit laatste
moeten we al vroeg nadenken en we
moeten dus al vroeg bepalen wat
onze levensstijl wordt.

Wat het lichaam kan
en leefplezier
Er is een belangrijk verband tussen
wat het lichaam kan, en welbevinden en leefplezier. Dit verband heeft
te maken met functioneren. Hoe
minder wij kunnen met ons lichaam
(denk aan: lopen, fietsen, eten, douchen, naar mensen toe gaan, praten,
contacten onderhouden, etc.), hoe

lastiger het wordt om leefplezier te
hebben.
Als we jong zijn, zijn we vooral
bezig met het maken van plezier
in het leven en met het maken van
een carrière. Naarmate we ouder
worden, worden we beperkter. De
verantwoordelijkheid hiervoor ligt
bij onszelf, maar we leggen die vaak
neer bij de overheid, omdat we
vanwege onze beperkingen bijvoorbeeld niet meer zelfstandig kunnen
wonen. Als samenleving hebben we
een hoge verantwoordelijkheid om
het leefplezier voor deze kwetsbare
mensen te verhogen.
De meest kwetsbare ouderen behelzen niet meer dan 3 tot 5 procent
van de 65-plussers. Het overgrote
deel van de 65-plussers is dus niet
kwetsbaar.
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Ouder worden
Aan ouder worden doen we van
alles. In het boek ‘Oud worden in de
praktijk’ van Rudi Westendorp en
David van Bodegom wordt precies
beschreven wat je moet doen om
gezond te leven. Het punt is dat
mensen voortdurend verleid worden
tot slecht gedrag. Zo staan supermarkten vol met calorierijke producten. We kunnen deze verleiding
uit de weg gaan door de gezondere
producten bijvoorbeeld vooraan te
zetten. Dit kan ons gedrag beïnvloeden, waardoor mensen eerder voor
deze gezondere producten kiezen.
Hetzelfde geldt voor bewegen en
sociale contacten. Hoe wij onze
omgeving inrichten, met het doel
om mensen te verleiden iets te eten

‘Lessen uit het Oosten:
Afwezigheid van narig
heid levert geen positief
welbevinden op.’
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of te doen, is dus enorm van belang.
Dat geldt voor alles, dus ook voor de
publieke ruimtes en de zorg. In de
zorg doen we het op dit gebied eigenlijk al heel goed. Toch blijven we
op zoek naar ervaringen, welbevinden en leefplezier. Dit vat ik samen
als liefdevolle zorg.

Oost & west
We leren uit het Oosten dat de
afwezigheid van allerlei lichamelijke
narigheid geen positief welbevinden
tot gevolg heeft. Het eindeloos streven om zo jong mogelijk te blijven,
is niet de kern van leefplezier en het
geluk om oud te worden. Die kern zit
juist in verbondenheid met anderen.
Vind je deze verbondenheid niet,
dan helpt het niet om te vechten
tegen allerlei lichamelijke narigheid.
Wanneer we aan een Amerikaan
vragen ‘Wat wilt u als u 90 of 100
jaar oud bent?’ dan is hun antwoord
steevast: ‘gezond zijn’. Stel je deze
vraag aan iemand uit Japan, dan is
het antwoord ‘verbonden blijven
met mijn gemeenschap’. Deze vraag
geeft aan hoe ver deze twee werelden uit elkaar liggen. Persoonlijk
denk ik dat het goed is als we in onze
houding een beetje richting het
Oosten opschuiven.

Vrijheid
Ik wil ervoor waarschuwen dat
we leefplezier niet verheffen tot
een nieuwe uitkomstmaat van
het welzijns- en gezondheidsbeleid. Nussbaum en Sen zeggen dat
vrijheid heel belangrijk is als het
om kwaliteit van leven gaat. Als we
kijken we naar onze zorg en welzijn,
dan zijn we onbewust juist veel
bezig met het beperken van vrijheid.
Kijk bijvoorbeeld naar de mensen
die wij opnemen in een instelling.
We beperken hen met onze normatieve regels. We stellen regels aan
hen die we thuis ook niet stellen. We
beroven hen eigenlijk van vrijheid
op gebieden waar het niet nodig is.
De vrijheid die we hebben, zolang

het niet ten koste gaat van anderen,
moeten we hoog in het vaandel houden. Dat betekent dat we ouderen de
vragen moeten stellen ‘Wat vindt u
zelf belangrijk om te kunnen doen en
heeft u daar hulp bij nodig?’ en ‘Welke persoon wilt u nu eigenlijk zijn in
de continuïteit met de identiteit van
uw eigen leven?’ Door deze vragen
te stellen, kunnen we voor ouderen
de kansen vergroten om datgene te
bereiken wat ze zelf graag zouden
willen.

Liefdevolle zorg
Een verlangen bepaalt de mens zelf
en niet de stakeholder of de overheid.
We zouden daarom ook niet over
behoeftes van mensen moeten
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praten en hen vragen ‘Wat heeft u
nodig?’, maar we zouden moeten
vragen ‘Wat verlangt u?’ De mensen
zelf hebben het dus voor het zeggen.
De ‘belangrijke ander’ is daaraan
gekoppeld en het basale van de mens
is daarop terug te voeren, want we
zijn iemand dankzij die ander. Heel
belangrijk hierbij is de gemeenschap
waarmee iemand zich verbonden
voelt. We moeten daar veel meer
recht aan doen en niet aan een gebied waar de overheid op de landkaart een lijn omheen trekt.
Zoals de filosoof Emmanuel Levinas
(1906-1955) zei: ‘Ga altijd op zoek
naar die belangrijke ander’. Voor ons
betekent dit te vragen aan mensen
‘Wie is die belangrijke ander voor
u?’ Vertalen we dit naar liefdevolle zorg, dan moet die belangrijke
ander iemand in de zorgketen zijn.
Deze manier van handelen stelt
heel andere eisen aan zorg dan we
nu doen vanuit de op behoeften
gerichte zorg.
Liefdevolle zorg begint dus niet bij
een protocollenboek over hoe je
behoeftes in moet vullen, het begint
bij een relatie waarin je ook een
persoon bent. Van daaruit kan het
echte verhaal gehoord worden. Dat
zijn de dingen die verband houden
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met leefplezier. Dit bekent dat als
wij ergens binnenkomen met de
sticker ‘professional’ en we een lijstje
met vragen invullen, dit lijstje alleen
maar afleidt van het echte verhaal en
van een mogelijke relatie. Om dit te
veranderen moeten we instrumenten ontwikkelen en meegeven.

Normen
Noodzakelijke normen gaan vooral
over rechtvaardigheid en veiligheid.
Ik vind dat de ruimte gezocht moet
worden tussen deze normen en
maximale vrijheid. Wij staan voor
deze belangrijke uitdaging, waarbij
we de schade moeten beperken die
veroorzaakt is door al ingerichte
systemen. Als je kijkt naar ouderenmishandeling, bestaat er zoiets als
mishandeling door de systemen die
wij met zijn allen hebben ingericht.
Dit is niet nieuw. ‘Als je mensen tijdens hun leven economisch uitbuit,
dan worden ze afval aan het eind van
hun leven’ (Simone de Beauvoir 1908
– 1986). Bij het systeem schuurt het
dus. Wat wij willen is een centrale
aansturing en die aansturing vraagt
om nieuwe regels en normen. De
oplossing zit ook in die belangrijke
ander en in de gemeenschap. Deze
willen vrij zijn en dit levert een

voortdurende spagaat op tussen
regels en vrijheid. Die spagaat zullen
we moeten oplossen.

Hoe verder?
Ik denk dat we in zorg en welzijn
de transitie voor meer leefplezier
moeten maken in lerende zorgsystemen. Niemand heeft het antwoord
in pacht en ik dus ook niet. Het
enige dat ik kan zeggen is: maak
een lerend systeem. Let goed op
wat er de komende tijd gebeurt en
monitor dat. Ik denk dat overheden
kansen moeten scheppen voor een
inclusieve gemeenschap en een
gezonde levensstijl. Verleid mensen
tot gezond gedrag in psychosociale
en in lichamelijke zin. Maak een

omgeving die inclusief is, ook voor
kwetsbare ouderen. Aan iedereen
zou ik willen zeggen: Denk na over
uw welbevinden en begin daar vroeg
mee. Begin daar nu mee en niet als u
80 jaar bent, want dan is het te laat.
Denk na over uw levensstijl, over
gezonde voeding, bewegen, sociale
contacten en ga niet in op dat wat
voor u schadelijke zorg is, maar kies
verstandig. Ik wens u veel succes
met het vitaliteitsdenken!
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De waarde
van sociale
relaties
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“	Mijn vriendin, 87 jaar
oud en alleenstaand,
stuurde mij een
kerstkaart met de
tekst: ‘Ik ben 87
en wel omringd.”

“

50 jaar geleden, in 1965, begon ik met mijn eerste
onderzoek naar eenzaamheid en nog steeds zijn er
ontwikkelingen op dit terrein.
In de samenleving zien we een aantal interessante
ontwikkelingen. Gerekend vanaf 1965 zijn er steeds meer
mensen a
 lleen gaan wonen. We noemen dit ook wel een
eenpersoonshuishouden. Op dit moment woont achter één op de drie voordeuren één persoon alleen en dit
aantal groeit nog steeds. Wat hierbij belangrijk is, is dat
het ook steeds meer een mannenverschijnsel wordt. Het
verschil in levensverwachting tussen mannen en vrouwen neemt af, waardoor mannen ook een steeds groter
risico lopen om alleen te wonen. Een andere ontwikkeling is de toename van verhuizingen. Mensen verhuizen
veel vaker dan vroeger, met als gevolg dat ze de buurt
en de mensen die er wonen veel minder goed kennen.
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Familie woont verder van elkaar af
dan 30 tot 40 jaar terug. Dit gebeurt
vaak omdat de kinderen als ze klaar
zijn met studeren ergens anders
een baan vinden en daarom elders
gaan wonen. Een ander kenmerk
van de huidige samenleving is het
grotere aantal tweeverdieners. Dit
zijn mensen die naast het werk door
de weeks ook in het weekend nog
allerlei verplichtingen hebben. Al
deze ontwikkelingen samen noemen
we ook wel individualisering.

en sociale isolatie zijn beide zaken
die we aan de buitenkant kunnen
zien. Krijgen mensen bezoek? Zijn
mensen lid van een zangkoor of een
andere club? Bij een huisbezoek kan
je bijvoorbeeld vrij snel vaststellen
of mensen veel contacten hebben.
Toen wij vroeger nog participerende,
oriënterende huisbezoeken aflegden, keken we of er een koekje bij de
koffie werd gegeven. Zei iemand: ‘ik
heb nooit koekjes, want ik krijg toch
nooit visite’, dan wisten we genoeg.

Individualisering en
sociale relaties

Naast wat je aan de buitenkant kan
zien, is er ook aandacht nodig voor
wat er aan persoonlijke, subjectieve
gevoelens speelt rond relaties. Dit
zijn gevoelens die we niet gemakkelijk kunnen waarnemen, die we
niet vanaf de buitenkant kunnen
vaststellen. Wanneer mensen zich
persoonlijk goed verbonden voelen
met andere mensen, dan spreken we
van gevoelens van sociale verbondenheid. Wanneer mensen echter
persoonlijk voelen dat ze te weinig
belangrijke contacten hebben,
minder contacten dan ze wensen of
dat hun contacten niet van goede
kwaliteit zijn, dan spreken we over
eenzaamheidsgevoelens.

Wat is het verband tussen individualisering en sociale relaties? Betekent
het dat familie minder belangrijk
is geworden en dat vrienden juist
belangrijker zijn? Zijn contacten
effectiever via sociale media? Wat
belangrijk is, is de mate van verbondenheid tussen mensen. We
moeten dan een onderscheid maken
tussen sociale participatie en sociale
isolatie. Sociale participatie betreft
de situatie waarin je redelijk veel
mensen om je heen hebt, met wie
je regelmatig contact hebt. Sociale
isolatie doet zich voor wanneer je
vrijwel geen contacten met andere
mensen hebt. Sociale participatie
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Bij eenzaamheid gaat het om het
gevoel er niet bij te horen, waarbij
we twee typen onderscheiden: het
missen van een goede gesprekspartner met wie je je diepste gevoelens
vertrouwelijk kunt delen (de emotionele vorm van eenzaamheid) en
daarnaast het missen van een groep
mensen om je heen, met wie je een
alledaags gezellig gesprekje kunt
aanknopen (de sociale vorm van
eenzaamheid).

Eenzaamheidsschaal
Om het niveau van eenzaamheid te
kunnen bepalen, is een instrument
ontwikkeld: een meetlat of schaal
die loopt van 0 tot 11. Zo weten we
dat twee derde van de bevolking

niet eenzaam is. Dat is heel erg goed
nieuws. Aan de andere kant is 8-10%
zeer eenzaam. In deze groep zitten
veel mensen met psychiatrische problemen. 20% is matig eenzaam en
deze groep wisselt sterk. Zo kan het
zijn dat iemand uit deze groep zich
dit jaar eenzaam voelt, maar over
drie jaar niet meer.
Overal in Europa is eenzaamheid
met dezelfde eenzaamheidschaal
gemeten. Wat we zien, is dat Nederland, België, Frankrijk en Duitsland
de laagste eenzaamheidscijfers van
alle Europese landen hebben. We
leven wat dat betreft in een prima
land. Waar wel hoog gescoord wordt
op eenzaamheid zijn landen als
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Rusland, Roemenië, Bulgarije en
Georgië. Dat is begrijpelijk. Neem
Georgië; de mensen wonen daar wel
vaak met de volwassen kinderen en
kleinkinderen samen, maar wie doet
de boodschappen en wie zorgt ervoor dat de was is gedaan? Dat doet
oma. In 60% van deze meer-generatie-huishoudens wordt de zorg door
de oudere ouders aan kinderen en
kleinkinderen gegeven. In slechts 4%
van de huishoudens is het andersom. Ditzelfde geldt voor een land als
Italië.

Oorzaken en mythes
Een van de belangrijkste recente
onderzoeken voor mij is een Ameri-

‘Eenzaamheid: 
het subjectief ervaren
van een onplezierig of
ontoelaatbaar gemis aan
bepaalde relaties of van
de kwaliteit van relaties.’

kaans onderzoek, waarin men heeft
gekeken in hoeverre sociale relaties
van belang zijn voor ons fysieke
welbevinden, dan wel van invloed
zijn op vroegtijdig overlijden. Zaken
zoals luchtverontreiniging, een hoge
bloeddruk, het afzien van injecties
tegen de griep, veel drinken en roken
hebben allemaal een effect op eerder
overlijden. Ook het ontberen van
sociale relaties, het ontbreken van
ondersteuning en gevoelens van
eenzaamheid zijn sterk bepalend
voor vroegtijdig overlijden. In Nederland geldt dit ook. Neem de mannen
die alleen wonen. Zij behoren tot
de grootste risicogroep om vroeg
te overlijden en dit in tegenstelling
tot mannen die nog met hun vrouw
samen zijn. Weliswaar hebben de
meeste mannen als ze oud zijn nog
een liefhebbende vrouw, maar als
ze die niet hebben, is het risico
op eerder overlijden groot. Daar
kunnen bepaalde persoonlijkheidskenmerken ook nog aan bijdragen.
Er zijn mensen die bijvoorbeeld
erg verlegen zijn en niet eventjes
bij de groenteboer durven te zeggen: ‘Lekker weer hè vandaag?’ Ook
kunnen psychiatrische problematiek
en (grote) financiële zorgen van
invloed zijn. Hiermee wil ik aanto-

nen dat eenzaamheid voor iedere
persoon verschillend is. Een koffie
ochtend voor iedereen is dus niet de
oplossing.
Wat ook niet voor iedereen geldt,
is dat eenzaamheid altijd boven
de 65 jaar voorkomt. De mythe dat
eenzaamheid vooral mensen boven
deze oudere leeftijd treft, is slechts
gedeeltelijk waar. Eenzaamheid treft
namelijk ook regelmatig jongeren.
Onder de 75-plussers is de eenzaamheid veel hoger, maar in de middengroepen komt het ook veel voor.
Mensen uit deze groepen durven er
alleen niet voor uit te komen. Als je
aan hen vraagt: ‘Hoe gaat het?’ dan
zeggen ze ‘Oké’. In deze middengroep
zitten bijvoorbeeld de vrouwen
die alleen de verantwoordelijkheid
hebben over opgroeiende kinderen (gescheiden ouders die voor de
kinderen moeten zorgen) en ook
veel mannen die bezorgd zijn over
hun baan of mensen die werkloos
zijn. Hierover wordt weinig gesproken. Het is echter wel normaal voor
iemand boven de 65 jaar te zeggen:
‘Ik ben eenzaam’.

Eenzaamheid aanpakken
Het is moeilijk om eenzaamheid op

te lossen. We zouden daarom vooral
moeten proberen om eenzaamheid
te voorkomen. Wat daarbij heel belangrijk is, is dat we een groepje, een
konvooi van mensen hebben, dat
ons hele leven met ons meegaat. Het
is belangrijk dat dit konvooi goed gevuld is met mensen. Het begint al op
de middelbare school met het maken
van vrienden en vriendinnen. Houd
die mensen vast! Ben je oud en zegt
je dochter die niet in de buurt woont
‘Kom toch bij mij wonen?’, doe het
niet. Je woont dan wel dichter bij je
dochter, maar het clubje van de kerk
en de bridgeclub zijn daar niet meer.
Ben je toch eenzaam, vertel het een
paar mensen uit je konvooi. Dat is
geen schande; iedereen is om de
beurt wel eens eenzaam.

Advies
Zorg goed voor de mensen in je konvooi, houd ze vast. Bied persoonlijke
aandacht en begeleiding bij mensen
die eenzaam zijn, maar gebruik
hierbij nooit het woord eenzaam.
Ten slotte is mijn advies: ben je nog
gezond, maak dan nieuwe contacten
en vergroot je konvooi.
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Nan Stevens

Vriendschap
voor
gevorderden
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“	TIP: Als je nieuwe
vrienden kiest,
probeer vrienden
te kiezen met een
gezonde leefstijl.”

“

Ik ben 65 jaar oud en ben net als vele anderen gevorderd in vriendschap. Ondanks dat we wat ouder en gevorderd zijn, leren we nog steeds bij over vriendschappen. We maken nieuwe dingen mee en blijven nieuwe
dingen leren. De achtergrond van onze interesse in
vriendschap is de behoefte aan verbondenheid. In de
sociale psychologie definieer je dit als een heel basale
behoefte aan meerdere langdurige relaties, waarbij er
sprake is van langdurig contact, wederzijdse betrokkenheid, wederzijdse zorg om elkaar, genegenheid of
liefde, en stabiliteit.
Het aantal relaties dat mensen nodig hebben om de
behoefte aan verbondenheid te vervullen is verschillend.
De één kan heel goed functioneren met twee of drie
dierbare mensen, terwijl de ander er tien nodig heeft.
Hierbij kunnen vrienden een zeer belangrijke rol spelen,
naast familie natuurlijk, maar ook naast anderen buiten
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de familie, zoals buren, oud-collega’s
en sportvrienden. Is de behoefte
aan verbondenheid vervuld, dan
ervaar je in de eerste plaats geluk
en daarnaast krijg je er energie van.
Voldoende verbondenheid maakt je
ook weerbaar.
In het onderzoek ‘Dierbare momenten met familie en vrienden’ kwam
naar voren dat adolescenten (tussen
de 13 en 19 jaar oud) de meeste tijd
doorbrengen met hun vrienden.
Dit wordt iets minder naarmate je
ouder wordt, maar niet veel minder.
In vergelijking met familie is dit anders. Contacten hiermee nemen toe
naarmate je ouder wordt, evenals
de tijd dat je alleen bent. Wat ook
naar voren kwam en wat interessant
is, is dat men zich op elke leeftijd
het meest gelukkig voelde op de
tijdstippen dat zij samen waren met
vrienden. De reden hiervoor is dat
de activiteiten die je in een relatie
met je partner en andere familieleden doet, meestal routinematig van
aard zijn (denk aan afwassen, eten of
televisie kijken; dit laatste is nogal
passief). Is men daarentegen met
vrienden, dan wordt er iets leuks of
bijzonders gedaan, iets waar men
echt van houdt en wat men graag

doet. Daarnaast zijn de gesprekken
anders dan wanneer er alleen met
familieleden wordt gesproken.

Dynamiek
Vriendschappen kunnen verdwijnen
en verwateren. Dat een vriendschap
van beide kanten om een investering
vraagt, heeft hier mee te maken.
Soms groei je uit elkaar, maar bepaalde vriendschappen gaan altijd
door, ook als je elkaar niet vaak ziet.
Andere vriendschappen kunnen verder worden ontwikkeld. Ook kan er
gewoon vervanging worden gezocht
voor een vriendschap. Het hebben
van vriendschappen wil overigens
niet zeggen dat het zaligmakend is.
Hoewel het veel voordelen heeft, kan
het ook problematisch zijn. Vrienden
kunnen slechte gewoontes stimuleren. Zo gaat men bijvoorbeeld meer
alcohol drinken, veel roken, of teveel
of ongezond eten met vrienden. Ze
hebben dus invloed op onze gezondheid en ons gezondheidsgedrag.
Vriendschappen kunnen ons teleurstellen, maar houden ons ook
scherp. Er komen sociale vaardigheden bij kijken om ze in stand te
houden; we moeten initiatieven
nemen om contact met vrienden te

behouden en we moeten onze grenzen in vriendschappen soms verstellen. Doe je dit laatste niet, dan
bestaat de kans dat een vriendschap
wordt afgekapt, omdat iemand zich
uitgebuit of overvraagd voelt. Je zou
dus gewoon moeten leren zeggen: ‘Ik
wil wel koffie met je drinken, maar
niet iedere dag. Misschien eens in de
twee weken, want dan hebben we
echt iets te bespreken.’

Vriendschap en ouder worden
Het ouder worden kan onze vriendschappen beïnvloeden. Zo hebben
mensen minder vriendschappen
wanneer ze ziek worden of verhuizen. Daarnaast speelt het overlijden
van vrienden hierbij een rol. Het kan
ook dat er niet zoveel verandert in de
hoeveelheid vriendschappen die we
hebben. Vriendschappen en andere
relaties komen en gaan; ze vervangen elkaar. Een andere mogelijkheid is dat de hoeveelheid vriendschappen juist toeneemt. Dit kan
voorkomen wanneer bijvoorbeeld
een partner overlijdt die vriendschappen altijd heeft afgehouden. Er
is dan ruimte om weer vriendschappen te ontwikkelen. Bij het ouder
worden zijn dus drie patronen te
zien: het netwerk wordt kleiner, het

‘Vroeger dronk ik
altijd thee met mijn
vriendinnen. Toen we
ouder werden gingen
we over op de wijn
en aten we er allerlei
lekkers bij, waardoor
we geleidelijk dikker
werden. Inmiddels
zijn we afgevallen en
drinken we weer veel
thee. De één stimu
leert de ander om
gezonder te leven nu
wij ouder zijn.’

netwerk blijft stabiel en het netwerk
wordt groter.

Drie vriendschapsstijlen
Vriendschap is een heel rekbaar
begrip. Wat voor de één een vriend
is, hoeft voor de ander geen vriend
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te zijn. Dit bemoeilijkt het om
vriendschappen te onderzoeken.
Desondanks zijn er onderzoeken
naar vriendschappen gedaan. Een
uitkomst van dergelijk onderzoek is
dat er drie vriendschapsstijlen van
elkaar te onderscheiden zijn:
De kieskeurige vriendschap – Sommige mensen hebben slechts één of
twee vrienden nodig. Dit zijn speciale, onvervangbare personen, zoals
iemand die je al vanaf de middelbare
school kent en die je hele leven met
je meegaat.

Verzamelaars – In elke fase van het
leven, bij elke nieuwe situatie maak
je nieuwe vrienden en houd je een
deel van je oude vrienden. Dit kunnen zowel hechte als minder hechte
vriendschappen zijn.
Onafhankelijke vriendschap – Jouw
vrienden zijn mensen met wie je bepaalde activiteiten onderneemt. De
relaties zijn niet hecht en veranderen regelmatig.

Vriendschapscursus
Ik ben al lange tijd bezig met het

onderwerp vriendschap en liep
rond met de vraag ‘Kunnen mensen
ondersteund worden bij het maken
en het behouden van vriendschappen?’ Deze vraag heeft geleid tot
het ontwikkelen van de cursus ‘Zin
in vriendschap?’. Dit is een vriendschapscursus voor vrouwen van 55
jaar en ouder, met als hoofddoel
het verminderen of voorkomen van
gevoelens van eenzaamheid onder
‘oudere’ vrouwen. Dit doel wordt
bereikt door hen te helpen hun
wensen en behoeften in vriendschap
te uiten, hun grenzen aan te geven
en dus bestaande vriendschappen te
verbeteren of nieuwe vriendschappen op te bouwen, als zij besluiten
dat dit nodig of wenselijk is.
De cursus werkt voor veel, zo niet
voor alle deelnemers. In totaal hebben 108 mensen deelgenomen aan
een onderzoek onder deelnemers
van de cursus, waarvan 100 mensen
eenzaam waren bij aanvang van de
cursus. Deze eenzaamheid nam beduidend af. Een half jaar na de cursus
had 63% van de deelnemers nieuwe
vriendschappen ontwikkeld. 60%
vertelde bestaande vriendschappen
te hebben verbeterd, waarmee ze
bedoelden dat ze meer initiatief
namen om iets met een vriend(in) te

ondernemen of dat ze persoonlijker
durfden te zijn in gesprekken. Een
gevolg van de cursus was dat deelnemers zich meer verbonden voelden
in bestaande vriendschappen. Hun
stemming verbeterde net als de
tevredenheid met hun leven.
Één conclusie kan in ieder geval getrokken worden: Het is zinvol om tot
het einde van je leven tijd en energie
te steken in vriendschappen!
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Suzan van der Pas

De invloed
van de
leefomgeving
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“Een stad is pas
age-friendly wanneer
er geïnvesteerd wordt
in het ondersteunen
van veerkracht,
sociale cohesie en
leefbaarheid van alle
inwoners”

“

De invloed van de leefomgeving op gevoelens van
welbevinden bij ouderen, in relatie tot het concept
Age Friendly Cities

Stand van zaken
De twee belangrijkste maatschappelijke ontwikkelingen
van deze eeuw zijn de vergrijzing en de verstedelijking.
Steeds meer mensen gaan in of rondom steden wonen.
Het aandeel 65+ stijgt en ook de groep 80-plussers neemt
sterk toe. Er is dus sprake van dubbele vergrijzing. Daarnaast spelen de veranderingen rondom de decentralisaties in gemeenten een grote rol bij de veranderingen in
de zorg en bij de ondersteuning van burgers. Gemeenten
moeten invulling geven aan het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van wijken en buurten.
Vooral dit laatste is belangrijk, omdat het onder andere
gaat om het langer zelfstandig thuis blijven wonen van
ouderen. ‘Leefbaarheid’ is een breed begrip waarvoor
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meerdere definities zijn. Sociaal
onderzoeker Roelof Hortulanus beschrijft leefbaarheid bijvoorbeeld als
‘de mate waarin een individu in staat
is vorm te geven aan zijn of haar
dagelijkse leefsituatie.’ Het gaat
over het welbevinden van bewoners
en gebruikers over de fysieke, sociale
en milieukenmerken van de woonen de leefomgeving. Socioloog Jan
Willem Duyvendak zegt hierover dat
het niet alleen gaat om het inkomen,
maar ook om leefbaarheid in en binding aan de wijk; het welbevinden
en sociale netwerken. In deze laatste
definitie zien we dus met name de
sociale component.

De meeste ouderen willen zo lang
mogelijk in hun eigen vertrouwde
woning en woonomgeving blijven
wonen. Dit wordt ook wel aangeduid met ageing in place. Ouderen
wonen dus – ook op hoge leeftijd
nog – zelfstandig thuis, waardoor
ze langer zelfstandig blijven en hun
levenskwaliteit toeneemt. De voordelen van ageing in place hangen samen met de kwaliteit van de leefomgeving ofwel de leefbaarheid van een
buurt of wijk. Wanneer de kwaliteit
van de omgeving tekortschiet kan
ageing in place ook nadelen hebben,
zoals een grotere kans op eenzaamheid of sociaal isolement.

Invloed leefomgeving op gevoelens van welbevinden bij
ouderen

‘Sociale samenhang is
sociale verbondenheid,
leefplezier, jezelf zijn en
vitaliteit.’
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De omgeving

Als reactie op de vergrijzing en de
tegelijkertijd toenemende verstedelijking in de wereld, lanceerde de
World Health Organisation (WHO)
in 2007 het idee voor de vorming van
Age Friendly Cities, ofwel leeftijdsvriendelijke steden. De WHO ziet
ouderen als bron van steun en mogelijkheden voor hun families, sociale
netwerk, wijk en stad. De komst van
Age Friendly Cities heeft te maken

met het feit dat steeds meer mensen
in de stad gingen wonen, met als
gevolg dat men na ging denken over
wat daar allemaal voor nodig is. Volgens de WHO is het bevorderen van
de fysieke en sociale omgeving van
belang om enerzijds de gezondheid
en anderzijds de participatie van ouderen in de samenleving te optimaliseren. Het gaat dus om de inrichting
van de leefomgeving. De WHO heeft
hiervoor acht domeinen geschetst
die te maken hebben met de fysieke
omgeving en sociale onderwerpen.
Deze acht domeinen dragen bij aan
het welbevinden van:
1. Respect en sociale inclusie
2. Communicatie en informatie

3.	Gezondheid en welzijns
voorzieningen
4. Sociale participatie
5. Vervoer
6.	Maatschappelijke participatie
en werk
7. Huisvesting
8. Openbare ruimte en bebouwing

Het belang van het concept Age
friendly cities op het welbevinden van ouderen
De fysieke en sociale omgeving
in relatie tot de gezondheid en
welbevinden van mensen, past
in het WHO-concept voor Age
Friendly C
 ities. Met het Age Friendly
Cities-concept worden burgers,
gemeenten en zorg- en welzijnsin-
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stellingen geholpen om ouderen
in staat te stellen zo lang mogelijk
zelfstandig thuis te blijven wonen
en bij te dragen aan de samenleving.
Maatregelen die alleen gericht zijn
op voorzien in het fysieke domein

‘Leefbaarheid: de
mate waarop de leef
omgeving aansluit op
de voorwaarden van
mensen’

zullen uiteindelijk weinig effect
hebben als niet tegelijkertijd ook
de behoeften in het sociale domein
aandacht krijgen. Sociale participatie en sociale ondersteuning hebben
bijvoorbeeld een sterke wisselwerking met een goede gezondheid en
welbevinden. Het sociale netwerk
en maatschappelijke betrokkenheid
bevorderen zowel de fysieke als de
mentale gezondheid, waarbij het bij
het sociale netwerk dan met name
gaat om contacten met familie,
vrienden en buren. Daarnaast kunnen fysieke omgevingsfactoren een
positieve invloed hebben op het stimuleren van sociale contacten en sociale participatie. De acht domeinen
hebben in die zin ook een onderlinge
samenhang.

Nu gemeenten verantwoordelijk
worden voor de huisvesting en
ondersteuning van burgers, hebben
zij behoefte om meer te weten over
wat burgers willen en nodig hebben. Naast de fysieke omgeving van
openbare ruimten en gebouwen,
huisvesting en mobiliteit heeft het
Age Friendly Cities-concept ook
aandacht voor de sociale leefomgeving en voor de aanwezigheid van
voorzieningen. Concrete voorbeelden zijn: het mogelijk maken van
sociale ontmoetingen, het bewaken
van respect voor elkaar, voorziening
van geschikte vervoersmiddelen en
toegankelijke openbare ruimten en
gebouwen.

De term leeftijdsvriendelijk is niet
alleen van toepassing op ouderen
maar gaat ook over de mogelijkheden en beperkingen van bijvoorbeeld
moeders met jonge kinderen. Uiteindelijk gaat het om een stedelijke
samenleving die de inwoners tegemoet kan treden en kan ondersteunen in de realisatie van gezondheid
en in gevoelens van welbevinden.

Karsten Klein

Wetenschap
in de
praktijk
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“	Den Haag wil een
stad zijn waar je
ook op latere
leeftijd prettig
kunt wonen en je
leven kunt blijven
leven, ook wanneer
lichamelijke
mogelijkheden
achteruit gaan.”

“

Als wethouder Stedelijke economie, Zorg en Havens
van de gemeente Den Haag ben ik trots op wat onze
partners in de stad doen om ervoor te zorgen dat je in
Den Haag op een fijne manier oud kunt worden. Het
symposium over vitaliteit is hierbij een belangrijk onderdeel. Wat zegt de wetenschap over oud worden? En
hoe kunnen wij daar als stad invulling aan geven? Ik
maak graag van deze gelegenheid gebruik te reageren
op wat door de sprekers is verteld.

Joost van Vliet
“Een leven lang leren” Ook als je ouder wordt, is het belangrijk je te blijven ontwikkelen. Dit geldt voor vriendschappen en het vergroten van je sociale netwerk, maar net zo
goed voor het vergaren van kennis. Daarom vind ik het
mooi dat de Haagse Hogeschool het initiatief heeft genomen om Hoger Onderwijs voor Ouderen weer nieuw
leven in te blazen. Vanuit de gemeente zeg ik mijn medewerking hieraan graag toe, waarbij ik opmerk dat ik het
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fantastisch zou vinden als er ook wederkerigheid in zit, dus dat ouderen
hun kennis en ervaring willen delen
met jongeren en op die manier van
grote betekenis voor hen kunnen
zijn. Dit zien we ook terugkomen bij
het project ‘Levensverhalen’ van de
Haagse Hogeschool en Resto

Joris Slaets
‘Wanneer we een Amerikaan vragen ‘wat
wilt u als u 90 of 100 bent?’ dan is hun
antwoord: ‘Gezond zijn’. Stel je deze
vraag aan iemand uit Japan, dan is
het antwoord ‘Verbonden blijven
met mijn gemeenschap’.

Deze uitspraak vind ik heel mooi
en hier is ook een belangrijk deel
van ons ouderenbeleid op gestoeld.
Natuurlijk is het geweldig als je tot
op hoge leeftijd gezond kunt zijn.
Maar ik ken veel mensen die misschien met hun beperkingen moeten
leven en desondanks heel actief in
het leven staan en daar enorm van
genieten. De gemeente maakt dat
graag mogelijk door bijvoorbeeld
sociale activiteiten te stimuleren.
Het Buurthuis van de Toekomst, de
laagdrempelige plek in de buurt voor
en door buurtgenoten, vervult daarbij een belangrijke functie. Ook een
subsidieprogramma als ‘zorg voor
je buurt’ stelt mensen in staat om
actief en betrokken te blijven.
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oplopen. Dat mogen we niet laten
gebeuren! Huisbezoeken door welzijnsorganisaties en wijkverpleegkundigen, sociale activiteiten, inzet
van Taxibus en Boodschappenbegeleidingsdienst zijn voorbeelden van
hoe we daar nu al op voorsorteren.

Jenny Gierveld

‘Samen op zoek gaan naar
manieren eenzaamheid
tegen te gaan, dat doen
we in de Communicy
tegen Eenzaamheid ’

‘Nederland, België, Frankrijk en Duitsland scoren het laagst op de schaal van
eenzaamheid. We doen het dus goed.’
Wat goed gaat moet je koesteren.
Het is dus mooi dat we het hier
relatief goed doen. Tegelijkertijd
moeten we realistisch blijven. Uit
de Gezondheidsprognose die de
GGD Haaglanden in 2014 presenteerde, blijkt dat als we niets doen het
aantal mensen dat te maken krijgt
met eenzaamheid nog tot 2020 zal

Nan Stevens
‘Het is zinvol om tot het einde van je
leven tijd en energie in vriendschappen
te steken.’
Hier kan ik het alleen maar mee eens
zijn! Op vriendschappen moet je
zuinig zijn. Natuurlijk heeft iedereen weer andere behoeftes. De één
heeft één of twee trouwe vrienden,
de ander bouwt een heel netwerk
om zich heen en weer een ander
beweegt zich van sportclub naar

gezelligheidsvereniging… Ik heb
daar geen oordeel over; het is aan
ieder persoonlijk. Wat ik wel belangrijk vind, is dat we binnen de stad
voldoende mogelijkheden hebben
voor ontmoetingen. Daarbij denk ik
niet alleen aan gebouwen of parken,
maar ook aan manieren om daar te
komen, oftewel goede vervoersvoorzieningen en veilige straten.

Suzan van der Pas
Den Haag heeft zich als eerste stad
in Nederland aangesloten bij het
netwerk ‘Age Friendly Cities’ van de
Wereldgezondheidsorganisatie
(WHO). We willen een stad zijn waar
je ook op latere leeftijd prettig kunt
wonen en je leven kunt blijven leven,
ook wanneer lichamelijke moge-
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lijkheden achteruit gaan. Het is
geweldig om te zien hoeveel ouderen actief bijdragen aan verenigingen, buurthuizen, het onderwijs,
vrijwillige vervoersdiensten, noem
maar op! Maar wat hebben ouderen
nu precies nodig om zelfstandig en
betrokken te kunnen blijven? Dat
wisten we nog niet precies. Daarom
zijn we begonnen om in kaart te
brengen wat onze Haagse ouderen
onder vitaliteit verstaan en wat zij
nodig hebben om vitaal te kunnen zijn. Hiervoor hebben wij met
professionals en burgers gesproken
over de acht domeinen die de WHO
heeft geformuleerd. De resultaten
uit dit onderzoek laten zien hoe
seniorvriendelijk de Haagse wijken
ten opzichte van elkaar zijn. Wij
stimuleren Hagenaars om Den Haag
nog seniorvriendelijker te maken.
Vanaf 2016 kunnen de initiatiefnemers meedingen naar de vitaliteitsaward, die elk jaar in elk stadsdeel zal
worden uitgereikt.

komen. Eind 2015 is het startschot
gegeven voor de Community tegen
Eenzaamheid. Dit is een initiatief
van verschillende organisaties uit
onze regio die samen op zoek gaan
naar manieren om eenzaamheid tegen te gaan en deze ideeën ook in de
praktijk uitvoeren. Ik kijk ernaar uit
Den Haag samen met alle inwoners
tot een stad te maken waarin we
met elkaar plezierig en vitaal ouder
kunnen worden.
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Vooruitzicht
Met alleen een toelating tot het netwerk Age Friendly Cities komen we
er niet. We moeten voortdurend met
elkaar in gesprek gaan, op zoek gaan
naar mogelijkheden en tot acties

dank bij de realisatie van deze publicatie gaat
uit naar drs. Joost van Vliet (HHS) en drs. Elisabeth de Vries (gemeente Den Haag). Dank ook
aan drs. Karsten Klein voor het leggen van de
verbinding tussen de wetenschap en praktijk.
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