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Hoe wij gezond oud 

kunnen worden…  

 

En welke rol speelt bewegen daarbij… 
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Henry Honné MSc/MNR/PT 

• Master Neurorehabilitation and Innovation, cum laude,     
fysiotherapeut/handtherapeut 

• Neurowetenschapper 

• Maatschapslid praktijk voor fysiotherapie Honné-
Hendricks  

• Initiatiefnemer (multidisciplinair eerstelijns) 
gezondheidscentrum Honné  

• Oprichter, spreker en vrijwilliger Breincafé Horn 

• Initiatiefnemer, oprichter en eerste voorzitter SFML  

• Mindtherapy (AR-trainingsbril voor hersenletsel) 

• Rotaryclub Leudal  

• Vader en echtgenoot 
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Wat is gezond 
ouder worden? 

•Wat verstaan we 
daaronder? 

 
•Kán dat wel gezonder? 
 
• Lichamelijk, emotioneel, 

sociaal en psychisch 
gezonder? 

 
 
•Hoe voelt dat voor u 

persoonlijk? 
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We worden allemaal ouder en we zijn allemaal 
lánger oud… 
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Het proces tussen geboorte en overlijden…. 

Je hebt oud worden en je hebt oud zijn! 

Maken we daarin altijd bewuste “natuurlijke“ keuzes? 
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(RIVM) Nederlanders worden ouder  
maar ook langer ziek… 

 Levensverwachting 2011: 

• Mannen 79,1 

• Vrouwen 82,8 

 

  Aantal Nederlanders met één chronische ziekte: 

2011: 5,3 miljoen vanaf 61 jaar          2030: 7 miljoen vanaf 64 jaar 

 

• Dezelfde tendens wordt verwacht voor mensen met twee of meer 
aandoeningen.  

 

Levensverwachting 2030: 

• Mannen 82 

• Vrouwen 85 
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Levensverwachting op 65-jarige leeftijd 
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Chronische aandoeningen 
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En hoe zit het met mij dan?  
Moet ik mij zorgen maken?          

     Patiënt/ik 

 

 

Evidence/kennis                                            Individu 

 

 

         Witte jassen 
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Bijna 100 miljard per 
jaar  

En de overheid 
verwacht, dat we 
allemaal méér kosten 
zélf gaan dragen… 
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Doodsoorzaken 

wereldwijd 
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Een voorbeeld: overgewicht…  
een chronisch ziekte/risico? 
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Overgewicht in 
relatie tot leeftijd  
(Nederland 2011) 
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Ziekten wereldwijd 

• Geringe afname kinderziekten 

• Enorme toename welvaartsziekten 

• Hart- en vaatziekten, diabetes, longkanker 

• Toename ouderdomsziekten 

 

 

• Voor ieder jaar dat de levensverwachting stijgt, komen er vijf 
maanden bij, gedeeltelijk in mindere gezondheid… 
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Opdracht overheid:  
Voorkom meer ziekten en werken naar méér 
gezondheid! 
VERSTERKEND: 

•  Toenemende druk op eigen verantwoordelijkheid gezondheid  

• Meer aandacht voor de gevolgen van leefstijl en meer informatie 
beschikbaar over leefstijl-gerelateerde ziekten  

• Toename inzet en mogelijkheden technologie  

• Focus op stijgende zorgkosten  

• Vergrijzing en ontgroening  

• Focus op kwaliteit van leven  
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Opdracht overheid: 
Voorkom meer ziekten en werken naar méér 
gezondheid 

VERZWAKKEND:  

 

• Men heef het recht om eigen keuzes te maken betreffende 
leefstijl  

• Erfelijkheid  

• Onduidelijk wat kosten en baten zijn rondom preventie-
interventies  

• Onkunde van mensen, zoals van digibeten  

• Belang en druk vanuit de industrie  18 



Welke lichamelijke functies veranderen? 

• Menselijk lichaam zit prachtig in elkaar. Alle zo verschillende 
delen bestaan uit cellen, die super-gespecialiseerd zijn. 

• Met ergens in alle kernen erfelijk materiaal (DNA) 

• Hoe beter we begrijpen, hoe de onderdelen van een cel 
werken, hoe complexer die werking blijkt te zijn… 

• Ontelbare regelmechanismen… 

• Dus moet er wel eens wat mis gaan… 

• Maar weer andere regelmechanismen proberen die fouten 
te herstellen… 

• Hoe vitaler hoe beter dit werkt… 19 
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Het is de leeftijd… 

• Bij ouder worden wordt de kans, dat er iets mis gaat groter en ook 
helemaal herstellen lukt niet meer zo goed. 

•  Er is geen vaste leeftijd waarop dit begint… 

• Er is geen vaste volgorde… 

 

• Waarom verandert het lichaam als we ouder worden? Verklaringen 
liggen op velerlei gebied, afhankelijk van de verschillende theorieën. 
Maar we snappen er nog niet zo veel van! 
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                           Theorieën waarom wij verouderen  

 

 

 

• Cell. 2013 Jun 6;153(6):1194-217. doi: 
10.1016/j.cell.2013.05.039. 

• The hallmarks of aging. 

• Aging Hallmarks: The Benefits of 
Physical Exercise 2018 
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Het komt er op neer dat,… 

• Een opeenstapeling  van allerlei ontsporinkjes  

• Bij iedereen verloopt die ontsporing anders en op een ander tijdstip 

 

• Stoppen kan niet, vertragen wel! 

• Maar vooral: hoe gaan we er als individu mee om? 
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Wat moeten we 
doen? 
 
 
Maar hét recept 
is er niet! 
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Het individu 

• Hoe we omgaan met veroudering is uiteraard subjectief. 

 

• Belangrijkste is het dagelijks functioneren!                                         
Want dat is de eigen individuele maatstaaf.  
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De zintuigen en de rest… 

• Zien (te korte armen, staar, maculadegeneratie, gezichtsveld, 
contrastgevoeligheid) 

• Horen (geleiding van geluid, waarneming in hersenen, cognitie) 

• Smaak en geur 

• Lichaamsschema verandert 

• Fysiek verandert er geleidelijk aan heel veel…. 

 

Wat telt? 

• De eigen ervaring van de gezondheid 

• (2/3 van de ouderen geeft een positief oordeel over hun gezondheid) 
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Loopsnelheid 
Objectief: 

95 jaar 1/3 van loopsnelheid van 55 
jarige 

En subjectief?  

95 jarige ervaart zelf ruim de helft van 
55jarige! 

 

Er is blijkbaar een soort compensatie- 
mechanisme 

Maar het is uiteraard wel langzamer… 
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Nog meer functieverlies… 

• Kracht  

  (om te lopen en in de handen voor onze dagelijkse HANDelingen) 

• Kracht in de longen (longfunctie) 

• Flexibiliteit 

• Coördinatie 

• Balans 

• Fijne motoriek 

 

• Hoe makkelijk/moeilijk verlopen onze dagelijkse activiteiten? 
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• Maar géén “één op één” relatie tussen objectieve metingen en de 
moeite die jezelf ervaart met de dagelijkse handelingen. 

 

• We compenseren als het lichaam iets minder goed functioneert, door 
onze handelingen nét iets anders uit te voeren 

 

• Anders opstaan uit de stoel, de trapleuning intensief gebruiken  
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• Wat weegt zwaarder? Objectief gemeten of subjectief de ervaren 
moeite met handelingen? 

 

• En wat kunnen we zélf doen, als we beperkingen gaan constateren. 

• Naast medische zorg en bijvoorbeeld goede voeding 
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De wetenschap….: 
• Er is overtuigend bewijs dat de volgende aandoeningen en 

symptomen (deels) voorkomen kunnen worden door voldoende 
bewegen: 

• depressieve symptomen 

• hart- en vaatziekten 

• diabetes type 2 

• hoge bloeddruk, als risicofactor voor aandoeningen aan hart en 
vaten, inclusief beroerte 

• bij ouderen: fracturen, specifiek heupfracturen 
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Wetenschap zegt nog meer 

• Verder is er veel onderzoek dat er op duidt dat het aannemelijk is dat 
voldoende bewegen ook de volgende situaties helpt voorkomen: 

• borstkanker 

• darmkanker 

• vroegtijdig overlijden 

• cognitieve achteruitgang, dementie en de ziekte van Alzheimer 
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Wetenschap zegt nog veel meer  

• Hebben mensen eenmaal chronische aandoeningen, dan heeft 
bewegen ook effect: het beperkt de ziektelast. Dit geldt voor de 
meeste van de bovenstaande aandoeningen, en verder bijvoorbeeld 
ook bij astma en COPD, en gewrichtsaandoeningen en -klachten. 
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Wetenschap zegt nog meer 

• Naast bovengenoemde effecten op het gebied van diverse 
symptomen en ziektes, heeft bewegen ook invloed op het uitvoeren 
van algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL), zeker bij ouderen.  

• Het huishouden doen, je aankleden, traplopen, boodschappen halen: 
voor veel mensen worden deze alledaagse taken lastiger bij het ouder 
worden.  

• Door te bewegen wordt het risico op lichamelijke beperkingen kleiner, 
juist ook díe beperkingen die de dagelijkse activiteiten beïnvloeden.  

39 



Wetenschap… 

• Ook vond de Gezondheidsraad voldoende bewijs dat bewegen 
bijdraagt aan een minder snelle afbraak van spierkracht en behoud 
van loopsnelheid. Beide zijn in meer of mindere mate belangrijk bij 
dagelijkse bezigheden.  

• Voldoende spierkracht zorgt bovendien voor een lager valrisico, en 
daarmee ook een kleinere kans op botbreuken. 
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Alleen bewegen? 

• Andere effecten – kwaliteit van leven 

• Voor veel meer effecten is er wat minder sterk bewijs of zijn er 
aanwijzingen dat bewegen positief werkt en bijdraagt aan de kwaliteit 
van leven. Naast gezondheid (fysieke waarde) gaat het dan om: 

 

• Emotionele waarde (bijvoorbeeld plezier en zelfvertrouwen) 

• Sociale waarde (netwerken en relaties) 

• Persoonlijke waarde (motivatie, doorzettingsvermogen) 

• Intellectuele waarde (mentale flexibiliteit) 

• Financiële waarde (bijvoorbeeld door gezondheidsproblemen of 
arbeidsongeschiktheid) 
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Wat is wetenschappelijk aangetoond, wat er 
werkelijk werkt ? 
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Toch een recept, 
maar individu telt 
en vraag je af hoe 
je dit inpast in de 
dagelijks 
functioneren 
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We zijn er bijna… 

 

 

Hebben we nu wat meer inzicht en overzicht? 

 

Hoe worden we gezond ouder door o.a. te 
bewegen? 
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Zijn er nog vragen? 
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Voor uw aandacht 


