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1. Behoud doelen in uw leven

Zonder doelen is het leven doelloos. Het mist dan richting en zin. 
De kans bestaat dat u dan eerder gaat piekeren en zich zorgen gaat 
maken. Zorg daarom dat u altijd iets heeft om naar uit te kijken, om 
uw energie op te richten, zodat u elke dag kunt zeggen: “Vandaag ga 
ik...”. Een doel hoeft niet groot te zijn of voor anderen heel belangrijk. 
Het gaat er om dat het voor ú belangrijk is. 

Doelen stellen 

Ga eens nadenken wat voor u belangrijk is in het leven. Wat vond 
u altijd leuk? Wat vindt u nog steeds leuk? Wat zou u willen blijven 
doen? Of wat zou u juist weer eens opnieuw willen gaan doen? Houdt 
het leuk en simpel. Bijvoorbeeld:

• Ik wil weer een hobby hebben (hout bewerken, 
schilderen breien, gymnastiek, hobbyclub, etc.). 

• Ik wil meer mensen ontmoeten via het buurthuis, 
de kerk, een vereniging of organisatie (Rode Kruis, 
Humanitas, maatschappelijk werk, etc.). 

• Ik wil meer lezen, tv kijken, radio luisteren, muziek 
luisteren.
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• Ik wil er vaker op uit en niet stil thuis blijven zitten. 

• Ik wil bij een vereniging, reisgroep, fietsclub, wandelclub, 
creatieve club.

En ga het ook echt doen. Mensen hebben vaak allerlei bezwaren 
waarom ze dergelijke activiteiten niet meer doen. Bijvoorbeeld: geen 
tijd, geen energie, geen zin. Maar het is úw leven en u bent de enige 
die uw eigen leven leuk en zinvol kan maken. Doe het!
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2. Blijf niet boos en bewaar uw gevoel voor 
humor

Woede, boosheid en vijandigheid hebben een negatief effect op 
lichaam en geest. Even boos zijn als het nodig is, is prima. Het kan 
opluchting geven. Maar boos blijven is niet goed voor uzelf en niet 
goed voor de ander. Boos blijven versterkt alleen maar andere boze 
gedachten en gevoelens. Het verstoort uw contact met anderen 
(anderen vinden het heus niet leuk als u boos blijft) en is niet goed 
voor uw lichaam. Het geeft een hogere bloeddruk, hogere hartslag, 
hogere spierspanning en hogere spiegel van stresshormonen in uw 
lichaam. 

Vergeven

Belangrijk bij het niet boos blijven is te leren ‘vergeven’. Vergeven 
doet u voor de ander, maar is vooral ook goed voor uzelf. Zolang u 
niet vergeeft, blijft u in uw boosheid en frustratie zitten. Vergeven 
geeft weer ruimte voor positieve gevoelens. Om misverstanden te 
voorkomen: vergeven wil niet betekenen dat u iets afdoet aan de 
schuld en onrecht wat u mogelijk is aangedaan. Het wil aangeven dat 
u de ander een tweede kans geeft. Dat maakt het voor de ander weer 
goed. En voor uzelf maakt het ook de weg weer vrij om aan positieve 
zaken in uw leven aandacht te besteden.
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Humor is belangrijk

Mensen met meer humor leven langer en gelukkiger. Probeer in uw 
leven humor op te zoeken. Televisie, toneelstuk of een grappig boek 
kunnen daar bijvoorbeeld bij helpen. Niet iedereen bezit de kunst en 
gave om humoristisch te zijn. Maar wat let u om een grapje te maken? 
Het geeft u en de ander een goed gevoel. En een grapje van de een 
ontlokt vaak een grapje bij de ander. 

3. Zorg voor voldoende beweging

Mensen die voldoende actief zijn leven langer, gezonder en gelukkiger. 
Hoe ouder we worden hoe belangrijker het is dat we voldoende 
lichaamsbeweging krijgen. Bewegen heeft veel voordelen: 

• Beweging geeft een betere lichamelijke conditie. 
Hierdoor bent en blijft u fitter. Fitheid verhoogt de 
kwaliteit van leven. En kan eraan bijdragen dat u langer 
onafhankelijk van zorg of hulpmiddelen bent. 

• Beweging heeft een gunstig effect op vele lichaams-
functies zoals gewicht, bloeddruk, ademhaling, 
hartslag, spiersterkte en darmwerking. Het vermindert 
ook de kans op het krijgen van diabetes of de kans op 
complicaties als u diabetes heeft. 
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• Beweging heeft een positief effect op uw stemming. 

• Stressgevoelens worden minder door lichaamsbeweging.

• Bewegen biedt de mogelijkheid om contacten met 
anderen aan te gaan of te onderhouden. 

Wat is voldoende beweging?

Moet u nu gelijk naar de sportschool gaan? Nee hoor. Iedereen 
beweegt op zijn of haar eigen manier. Een stukje fietsen. Een kleine 
wandeling. Zwemmen (bijvoorbeeld in een verwarmd bad tijdens 
een speciaal ouderenuurtje). Zittend op de stoel gymnastiek doen. 
Het maakt eigenlijk niet uit wat u doet, als u maar regelmatig iets 
doet. Vaak wordt als richtlijn gegeven om minimaal vijf keer per week 
ongeveer een half uur te bewegen. Zoveel dat u er een beetje van 
gaat hijgen. Doe vooral niet meer dan u kunt of goed voor u is. 
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4. Zorg voor voldoende slaap

Functie van slaap

Slapen is nodig om lichamelijk en geestelijk uit te rusten. Onze slaap, 
en met name het dromen, helpt ons om alle indrukken, zorgen, 
angsten en emoties te verwerken. Mensen die te weinig slapen lopen 
hogere kans om lichamelijke en geestelijke klachten te krijgen. 

Wat is ‘normale’ slaap? 

Hoeveel slaap u nodig heeft is heel persoonlijk. Gemiddeld heeft een 
mens ongeveer 7 tot 8 uur slaap per dag nodig. Maar naarmate we 
ouder worden, verandert vaak het slaappatroon. Soms gaan ouderen 
juist minder slapen, omdat ze minder behoefte hebben aan slaap. 
Soms gaan ouderen juist meer slapen, omdat ze juist meer behoefte 
hebben aan slaap. Van belang is dat u ’s ochtend probeert op tijd op 
te staan en fit en actief aan uw dag te beginnen. Eventueel een dutje 
doen in de middag kan geen kwaad, als u in de nacht ook maar weer 
lekker slaapt. 
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Slaapproblemen 

Heel veel mensen hebben slaapproblemen. Dit kan verschillende 
redenen hebben. Vaak is piekeren een van de belangrijkste redenen 
bij ouderen. Als u zorgen heeft en u gaat daar in de nacht over 
piekeren, dan is het verstandig om overdag een keer over deze 
zorgen te praten, bijvoorbeeld met een familielid, een vriend(in) of 
hulpverlener. Probeer de problemen op te lossen. Of probeer het in 
de nacht ‘naast u neer te leggen’. 

Soms denken mensen dat ze slaapmedicijnen nodig hebben. 
Slaapmedicijnen verstoren echter het natuurlijke ritme van de slaap. 
Slaapmiddelen werken maar heel kort, zijn vaak verslavend en bij het 
stoppen komt het slaapprobleem erger terug. 

Tips om lekker te slapen:

• Slaapkamer alleen gebruiken om te slapen en dus 
bijvoorbeeld niet om televisie te kijken, een hobby uit te 
voeren of te computeren.

• Sta op een vaste tijd in de ochtend op. Ga uit bed en 
begin aan de dag (uzelf verzorgen, ontbijten, krant lezen, 
etc). Houd het normale ritme vast. 
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• Als u niet kunt slapen, probeert u zich dan daar niet  druk 
om te maken. Als u zich er over gaat opwinden lukt het 
slapen al helemaal niet meer. Probeer rustig te blijven 
liggen en lichamelijk en geestelijk te ontspannen. 

• Drink geen koffie en cola en rook niet meer net voor het 
slapen gaan. 

• Kijk geen televisie of doe geen computerwerk meer net 
voordat u gaat slapen. Het licht in deze apparaten heeft 
een stimulerend effect en zorgt ervoor dat u moeilijker 
in slaap komt. 

• Alcohol is wellicht een heerlijk ‘slaapmutsje’, maar zorgt 
vaak voor een minder diepe slaap. Het maakt de slaap 
in het begin wat sterker, maar later juist veel onrustiger.

• Het is normaal om ongeveer 5 keer per nacht wakker te 
worden. Dat hoort bij een gezond slaappatroon. Ga er 
gerust even uit (bijvoorbeeld om te plassen) en ga dan 
lekker weer naar bed. 
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5. Probeer te leren van verliezen,     
teleurstellingen en tegenslagen

Rouwen

Het verlies van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. Bij verlies 
van een kind, partner of een andere dierbare ontstaat er een diep 
gevoel van rouw. Rouw hoort bij het leven. Rouw betekent dat u hebt 
gehouden van degene die u is ontvallen. Dat de ander belangrijk voor 
u is geweest. Soms hebben mensen het gevoel dat met het verlies 
van een naaste ook een stukje van henzelf is verdwenen. Dit soort 
gevoelens zijn moeilijk, maar horen bij rouw.

Wat kunt u van rouw leren?

Rouw leert u opnieuw in je leven wat belangrijk voor u is. En van daar 
uit is het belangrijk weer opnieuw te ontdekken hoe u naast dit grote 
verdriet opnieuw weer richting en invulling aan uw leven kunt geven. 
Wat voor u belangrijk is, wat u houvast geeft en waar u wellicht op 
langere termijn weer plezier aan kunt beleven. 
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Hoe moet u rouwen?

Het verlies van een dierbare kunt u niet ‘verwerken’. Dat bestaat niet. 
Rouw komt en rouw gaat. Soms heel heftig, soms wat minder heftig. 
We weten niet of er een goeie manier bestaat om te rouwen. We 
weten alleen dat het goed is om actief aan de slag te gaan met de 
rouw en er met anderen over te praten. Zoek lotgenoten, mensen die 
ook een dierbare hebben verloren. Lees erover. Soms helpt het om 
bijvoorbeeld gedichten te lezen, zelf gedichten te schrijven of foto’s 
te bekijken. 
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6. Koester vriendschappen en onderhoud 
uw contacten

Contacten met andere mensen om u heen zijn net zo belangrijk 
als ademen, voeding en beweging. Contacten met anderen zijn zo 
belangrijk om de volgende redenen:

• U kunt uw blije of verdrietige gebeurtenissen delen 
met de mensen om u heen. Het delen van uw zorgen, 
plannen, verrassingen, teleurstellingen, successen en 
alles wat u mee maakt is belangrijk: ‘zorgen delen kan 
schelen.’ Het delen van uw gedachten en gevoelens 
kan opluchten. Het delen van positieve zaken kan de 
positieve momenten zelfs versterken! 

• Door aandacht te hebben voor anderen, kunt u de 
aandacht buiten uw eigen persoon richten. Als u 
veel met uzelf bezig bent verkleint dat uw geestelijke 
welbevinden. De wereld om u heen wordt steeds kleiner 
en beperkter. 

• De mens is eigenlijk een ‘kuddedier’, we hebben 
vanuit onze genen andere mensen nodig. Mensen die 
zich afsluiten voor anderen, zich terug trekken of zich 
isoleren zijn vaker somber en neerslachtig. 
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• Hoeveel contacten een mens moet hebben is niet 
belangrijk. Als u maar een aantal belangrijke contacten 
heeft. Schroom niet om contact met anderen te leggen.  
Mensen denken soms: ‘Wie zit er nou op mij te wachten?’. 
Andere mensen die net als u ook behoefte hebben aan 
contacten! Als u het moeilijk vindt om contact te leggen 
met anderen, besef dan dat heel veel mensen dat eng 
en spannend vinden. Probeer over die drempel heen te 
stappen. Wat heeft u te verliezen? 

7. Denk regelmatig aan alles waar u 
dankbaar voor bent of trots op bent

Helaas zijn we vaak teveel gericht op wat ons óngelukkig maakt. 
Dat heeft geen zin. We worden er niet blij of vrolijk van, maar juist 
verdrietig en teleurgesteld. U kunt zich beter richten op zaken die u 
gelukkig maken in het leven. Denk eens terug aan de goede dingen 
in uw leven. Uw leven bij ouders thuis, uw eerste liefde, uw trouwen, 
het krijgen van kinderen, het hebben van werk, een mooie vakantie, 
een fijne dag met naasten of andere momenten in uw leven waar u 
een goed gevoel van krijgt. Heeft u nog foto’s van vroeger? Bekijk  ze 
weer eens. Zoek naar de mooie momenten, de waardevolle verhalen 
achter de foto. De positieve herinneringen aan de personen die op de 
foto staan. 
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In Nederland is het niet zo gebruikelijk om jezelf ‘op de borst te slaan’. 
We denken en zeggen eerder: ‘Doe maar gewoon, dan doe je al gek 
genoeg.’. En dat is jammer. Een mens zou best wat vaker trots op 
zichzelf mogen zijn.

8. Streef ernaar om te zorgen voor mensen 
of dieren

Zorgen voor iemand of iets om u heen is goed. Het draagt eraan bij 
dat u het leven als zinvol ervaart. Uiteraard moet het zorgen voor 
anderen niet leiden tot overbelasting. Zorgen voor een ander kan  
bijvoorbeeld betekenen: een boodschap voor iemand doen, even 
bij iemand op bezoek gaan, iemand helpen naar huisarts te gaan of 
samen naar een hobby of naar een gemeenschapsruimte gaan. Zorgen 
voor een dier of planten kan ook bijdragen aan een goed gevoel. Elke 
dag uw huisdier aandacht geven, voeren en het hokje schoonmaken 
zorgt dat u nodig bent.  
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Hulp vragen

We vragen niet graag hulp, omdat we een ander niet tot last willen 
zijn. Maar het geven van hulp aan een ander kan u een positief gevoel 
geven. Vraag dus om hulp als u dat nodig heeft. U doet het toch ook 
graag voor een ander?  Als de ander geen hulp kan of wil geven, kan 
hij of zij toch ‘nee’ zeggen?
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9. Eet gezond, gevarieerd en lekker

Veel mensen eten uit gewoonte en denken eigenlijk niet na bij wát 
ze eten. Ze staan nauwelijks stil bij de vraag welk voedsel en hoeveel 
voedsel goed is voor hun lichaam en geest. 

Teveel eten leidt tot overgewicht, wat weer zorgt voor slechter 
lichamelijk en geestelijk functioneren. Oudere mensen gaan vaak 
eenzijdiger eten. Iets wat ze lekker vinden of bekend en vertrouwd is 
eten ze nog wel. Vaak vinden ze het moeilijk om dagelijks vers en/of 
gezond en gevarieerd te eten. 

Wat is gezond eten?

• Probeer dagelijks, in ieder geval een paar keer per week,  
vers te koken. Hoewel de kwaliteit van kant-en-klare 
maaltijden wellicht wel beter is geworden, blijft zelf 
koken belangrijk. Het maakt u bewuster van wat u eet. 

• Probeer af te wisselen. Eet niet elke dag hetzelfde, 
maar juist verschillende dingen. Dan lukt het beter de 
benodigde vitamines binnen te krijgen.

• Verse groenten en fruit is beter dan kant-en-klare 
producten. Vooral omdat het zelf klaar maken, ook goed 
is voor de mens. 



• Als u alleen bent, probeer dan eens gezamenlijk met 
anderen te eten. De maaltijd is dan niet alleen een 
noodzakelijke, maar ook een gezellige bezigheid.

• Wees u bewuster van wat u eet, wat u wilt eten, waar u 
behoefte aan heeft, wat goed voor u is en hoe u met uw 
voeding om wilt gaan. 
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10. Geniet van de kleine dingen in het

Vroeger, in het meer calvinistische Nederland, was genieten taboe. Er 
moest hard gewerkt worden. ‘In het zweet des aanschijns zult u uw 
brood verdienen’. De tijden zijn echter veranderd. Genieten van het 
leven, maakt een mens gelukkiger. 

Mensen verheugen zich vaak vooral op de grote dingen in het leven, 
zoals vakanties en feestdagen. Hoe groter het verheugen, des te groter 
soms de teleurstelling. Het weer dat op vakantie tegenvalt, moe zijn 
van de lange autoreis. De feestdagen zijn natuurlijk leuk, maar ook 
heel druk en vaak niet zo mooi als reclamefolders en televisie ons 
wil doen geloven. Probeer vooral te genieten van de kleine dingen 
om u heen. De contacten die u heeft, de rust en ontspanning op de 
stoel, de activiteiten die u nog kunt doen, het lezen van een boek, het 
kijken van een fijn programma, het feit dat u (nog) samen bent, een 
wandeling door de natuur, een appeltje eten op een bankje. Zoek dit 
soort kleine dingen ook op. Wees u er van bewust dat dit soort zaken 
uw leven kleuren en goed maken. 

Soms kan het helpen om een lijst te maken van zaken waar u van 
geniet en blij van wordt. Op minder goede momenten kan het u 
helpen om naar dit lijstje te kijken en te realiseren waar u van kunt 
genieten. Geniet van het leven!

leven en zoek dit ook op



10 tips om geestelijk en lichamelijk 
gezond oud te worden

1
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10

Behoud doelen in uw leven.

Bewaar uw gevoel voor humor en 
blijf niet boos.

Zorg voor voldoende beweging.

Zorg voor voldoende slaap.

Probeer te leren van verliezen, 
teleurstellingen en tegenslagen.

Koester vriendschappen en onderhoud 
uw contacten.

Denk regelmatig aan alles waar u 
dankbaar voor of trots op bent.

Streef ernaar om te zorgen voor 
mensen of dieren.

Eet gezond, gevarieerd en lekker.

Geniet van kleine dingen in het leven
en zoek dit ook op.


