
Ouder worden!  
Denk er eens over na en praat er over… 

       
Nederland vergrijst in snel tempo. Ook in Boxtel. Dat vraagt iets van ons allemaal.  
Hoe organiseren we de zorg voor ouderen én wat doen we voor elkaar? We zijn allemaal uniek. Dat willen we ook terugzien in de zorg. Hoe wil jij 
ouder worden? Welke wensen en verwachtingen heb jij? En wat kun jij betekenen voor je partner, je ouders, je buurvrouw? 
Neem er eens wat tijd voor en probeer de volgende vragen over uw situatie te beantwoorden. Het zal u ook helpen een beeld te vormen over uw 
toekomst als senior.  

 
 

Wat houdt mij bezig? STANDPUNT  
Samen Ouder Worden in Boxtel 

 
Waar denk ik aan bij ‘gelukkig oud 
worden’? 

Onze ideeën over Gezond en Vitaal 
 
Gezond blijven is het devies. Daar horen voldoende beweging en 
gezonde voeding bij, maar ook ontspanning en plezier.  Mensen 
weten wat hen te wachten staat. Ouder worden betekent een 
andere levensstijl. Kwetsbaarheid komt voor iedere oudere op een 
ander moment, op een andere manier én in een ander tempo. 
Belangrijk is het om je er goed op voor te bereiden.  
 

 
Hoe gaat het nu met mijn leven en 
gezondheid? 
 

Ben ik klaar voor een toekomst met 
(mogelijke) beperkingen? 
 
 
Is mijn huis nog prettig en geschikt 
om in te wonen als ik ouder ben? 
 

Onze ideeën over Wonen en woonomgeving 
 
Er is behoefte aan woonwijken met passende, veilige én 
betaalbare woonruimte voor ouderen, in een omgeving 
waar je kunt blijven wonen en waar je de mensen kent. 
 
Dus: Er moet wel gebouwd worden voor ouderen!  
Wonen, welzijn en zorg horen samen in de wijken. 
 
Misschien wil je wonen in kleinschalige projecten waar 
zorg en welzijn zijn opgenomen, waar voldoende 
vervoersmogelijkheden zijn.  
 
Om langer thuis te kunnen wonen is een 
woningaanpassing voldoende. Soms is verhuizen 
een optie.  
 
 
 
 
 

Wat heb ik in mijn wijk nodig om 
langer thuis te kunnen blijven 
wonen? 

 
Wil ik straks wonen in een wijk of 
buurt waar iedereen elkaar kent? 



Wat houdt mij bezig? STANDPUNT  
Samen Ouder Worden in Boxtel 

 
Hoe kijk ik naar de toekomst en 
welke wensen heb ik? 

Onze ideeën over erbij horen en eenzaamheid 
 
Je hebt veel levenservaring en een lang, werkzaam leven 
gehad. Die ervaring verdwijnt niet op de dag van 
pensionering. Als je deze ervaring inzet voor mensen in 
jouw omgeving, dan levert je dat niet alleen blije 
gezichten op, maar ook het gevoel dat je er toe doet.  
De behoefte aan jouw hulp en ondersteuning is nu al nodig 
en neemt alleen maar toe. 
 
Alleen zijn is niet altijd een keuze. Want ouder worden gaat gepaard met 
veranderingen: lichamelijk, verlies van partner, technische veranderingen, 
mogelijkheden van communicatie.  
Levensplezier en het gevoel ertoe te doen zijn zuurstof voor 
het leven. Het gaat zowel om de relaties tussen ouderen 
onderling, maar ook tussen jong en oud. 
We doen een beroep op ouderen vanaf 55+ om zich actief in 
te zetten. Dit levert twee resultaten op: meer vrijwillige 
inzet en minder kans op eenzaamheid. 
 
Boxtel heeft behoefte aan centrale plekken voor ontmoeten 
en informatie. Daar kun je bijvoorbeeld vragen stellen, 
formulieren laten invullen of worden doorverwezen. 
 

 
Heb ik mensen om mij heen die mij 
kunnen helpen? 
 
Van welke activiteit word ik blij? 
 
Wat kan ik voor een ander 
betekenen? 

 
 

 
Wanneer moet ik met de 
voorbereiding op mijn oude dag 
beginnen? 

Onze ideeën over Ondersteuning en Zorg Thuis 
 
Je hebt recht op goede zorg en ondersteuning. Als het 
kan, regel je dat zelf. Lukt dat niet, dan staat er hulp 
klaar. Eigen regie zolang het kan, hulp als het moet. 
Professionals moeten samenwerken en hun acties op 
elkaar afstemmen. 
 
Professionele zorgverleners krijgen het te druk, omdat hun aantal afneemt en de vraag om hulp 
toeneemt. Er blijven veel minder mantelzorgers beschikbaar; burenhulp en vrijwilligers moeten een 
grotere rol spelen.  
 
De inzet van moderne hulpmiddelen wordt steeds 
belangrijker, bijvoorbeeld: 

• Digitaal consult artsen 

• Beeldbellen 

• Valdetectie  

• Suikerspiegelmeter  

• Bewegingsmelders  
• Domotica  

 
Dementie 
Mensen met dementie doen zo lang mogelijk mee in de 
maatschappij. Ze krijgen al vroeg begeleiding, zorg en 
ondersteuning. Hierbij is aandacht voor zowel medische, 
sociale als psychologische aspecten. Het verloop van 
dementie is helaas voorspelbaar. Die kennis willen we 
inzetten om bijvoorbeeld mantelzorgers te ondersteunen en te 
ontlasten. Boxtel staat voor een dementievriendelijke 
gemeente. 

Hoe kijk ik naar de zorg voor 
ouderen? 
 

Betekent dat ook iets voor wat ik 
zelf gaat doen? 
 
Ben ik bereid of in staat om later te 
helpen bij de zorg voor jouw 

• partner? 

• ouders? 

• familie? 

• buren en/of vrienden? 
 
Weet ik al van welke moderne 
hulpmiddelen ik gebruik kan 
maken? 

 
Weet je wat dementie kan 
betekenen? 

 
 

 

In de gemeente Boxtel heb je een goede oude dag!  
‘Samen Ouder Worden in Boxtel’ is een samenwerkingsverband van vrijwilligers- en ouderenorganisaties die ervoor willen zorgen dat er in Boxtel een goed ouderenbeleid en 
goede voorzieningen voor ouderen tot stand komen. Daarom hebben wij een notitie over het ouderenbeleid geschreven. Voor de uitvoering daarvan is een goede 
samenwerking en afstemming noodzakelijk tussen ouderenorganisaties, gemeente en professionele organisaties. Samen kunnen wij ervoor zorgen dat je in Boxtel een goede 
oude dag kunt hebben.  
‘ Samen Ouder Worden in Boxtel’ staat voor vier hoofdonderwerpen:  
1. Wonen en woonomgeving  
2. Gezond en Vitaal  
3. Verbondenheid en eenzaamheid  
4. Ondersteuning en Zorg (Thuis) 
Zie:  

Wil je reageren of meedoen/-denken, stuur een mail naar samenouderworden@boxtel.nl . 


