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Inleiding

LEEFOMGEVING EN GEZONDHEID VAN OUDEREN

Leefomgeving en gezondheid zijn sterk met elkaar verbonden. Een gezond

ingerichte omgeving draagt bij aan de gezondheid van mensen. Dit geldt

ook voor ouderen. Ouderen blijven steeds langer thuis wonen. Dit betekent

dat er in een toenemende mate behoefte is aan een voor ouderen geschikte

fysieke èn sociale leefomgeving. Deze omgeving dient zodanig ingericht te

worden dat ouderen zich veilig in hun leefomgeving kunnen begeven en

voorzieningen in de buurt hebben waarvan zij gebruik kunnen maken, en in

een omgeving wonen die uitnodigt tot participatie en zelfredzaamheid

bevordert. We starten de middag met een drietal sprekers die vanuit

verschillende perspectieven zullen reflecteren op de thema’s leefomgeving

en gezondheid van ouderen. De middag eindigt met de Prof. Dr. D.L.

Knooklezing die dit jaar gegeven zal worden door Joost van Hoof. We kijken

ernaar uit om je te verwelkomen bij onze studiemiddag! 



13.45 U

15 U  

Dr. Mariëlle Beenackers - De stedelijke leefomgeving en mentaal welzijn van ouderen

Martin Chaigneau - Toegankelijke en aantrekkelijke openbare ruimte voor ouderen. 

Marijke van Aert - Woon- en leefomgeving – het belang van het perspectief van ouderen

Inloop - Kom op tijd en maak in de break-out rooms online alvast een praatje
met andere deelnemers.

 

14.00 U
We starten de middag met een drietal sprekers die vanuit verschillende
perspectieven  reflecteren op de thema’s leefomgeving en gezondheid
van ouderen.

 

PROGRAMMA

DR. IR. JOOST VAN HOOF - WONEN IN EEN AGE-FRIENDLY CITY: EEN
KRITISCHE BESCHOUWING

Lector Urban Ageing, De Haagse Hogeschool 

Koffie- en theepauze - Strek je benen en drink daarna online een kopje
koffie of thee in één van de break-out rooms met andere gerontologen. 

 
15.00 U

15.20 U Prof. Dr. D.L. Knooklezing 

 

MIDDAGVOORZITTER: PROF. DR. MARTIJN HUISMAN

Professor Epidemiologie van de veroudering en wetenschappelijk directeur Longitudinal Aging Study

Amsterdam, LASA, Vrije Universiteit

16.00 U

Afsluiting door de dagvoorzitter
We vieren een inspirerende middag

 

Professor dr. Dick Knook was hoogleraar gerontologie in Leiden tot 2006 en lange tijd ook directeur van het TNO-instituut voor
verouderings- en vaatziekten. Hij heeft zich vrijwel z’n hele leven bezig gehouden met veroudering. Hij stond eigenlijk aan de
wieg van het verouderingsonderzoek in Nederland. Hij bestudeerde niet alleen medische en geneeskundige aspecten maar
zocht ook naar praktische oplossingen. Eén van de dingen waar hij zich erg aan stoorde, waren allerlei misverstanden die
bestaan rondom vergrijzing. Door foute aannames, verkeerde interpretaties en politiek gekleurde discussies vormde de
vergrijzingproblematiek voor velen langzamerhand een echt mysterie – dat heeft geleid tot een van zijn bij het bredere publiek
bekende boeken in 2008: Het Methusalem Mysterie. Helaas is Dick Knook in 2012 op 71-jarige leeftijd veel te vroeg overleden.
Professor Knook heeft een fonds nagelaten dat zich ten doel stelt om de gerontologie in Nederland in de meest ruime zin des
woords te stimuleren. En dat is ook precies iets waar de Nederlandse Vereniging voor Gerontologie zich sterk voor maakt.
Vandaar dat NVG-KNOWS in nauw overleg met het bestuur van het fonds het idee heeft ontwikkeld om de Prof. Dr. D.L.
Knooklezing in het leven te roepen.



DR. MARIËLLE BEENACKERS - DE STEDELIJKE LEEFOMGEVING EN
MENTAAL WELZIJN VAN OUDEREN 

Universitair docent, afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg, Erasmus MC

Met de toenemende vergrijzing en de ambitie dat ouderen langer thuis wonen, zal het steeds

belangrijker worden om de stedelijke omgeving zo in te richten dat het gezond ouder worden kan

faciliteren. In deze presentatie zal Mariëlle resultaten presenteren van het Europese MINDMAP

project (www.mindmap-cities.eu). Een project waarin de invloed van de stedelijke omgeving op de

mentale gezondheid van ouderen is onderzocht in verschillende steden in Europa. Kunnen we leren

van andere steden en zijn er concrete aanbevelingen voor beleid? 

MARTIN CHAIGNEAU - TOEGANKELIJKE EN AANTREKKELIJKE
OPENBARE RUIMTE VOOR OUDEREN 

Adviseur Gezonde Leefomgeving, Gemeente Utrecht

Utrecht ambieert een gezonde leefomgeving te bieden voor al haar inwoners. Een leefomgeving

waar mensen zich prettig voelen, gemakkelijk gezond kunnen leven en waar de druk op gezondheid

zo laag mogelijk is. Maar wat zijn de behoeften van ouderen op dit vlak? Martin licht in de

presentatie een casus uit waarin samen met ouderen is gekeken naar hoe de eigen leefomgeving

toegankelijker en aantrekkelijker kan worden gemaakt voor hen. 

MARIJKE VAN AERT - WOON- EN LEEFOMGEVING: HET BELANG
VAN HET PERSPECTIEF VAN OUDEREN

Marijke van Aert, lid van de commissie wonen, Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen NUZO

”Toen ik nog werkte woonde in mijn huis en deed mijn boodschappen in de buurt, nu ik met pensioen

ben leef ik in het huis en leef ik in mijn buurt". Iedereen is het er zo langzamerhand wel over eens dat

goed en veilig wonen belangrijk is, zeker voor ouderen die graag lang thuis blijven wonen en de

eigen regie blijven voeren. Het is veel minder bekend dat een goede woonomgeving zeker zo

belangrijk is. Marijke stelt de belevingswereld van ouderen centraal en gaat in haar presentatie in op

wat nodig is in de woonomgeving om te spreken van een leefbare leefwereld. Een belangrijk deel

gaat over mobiliteit. Veel ouderen ervaren behoorlijke wat uitdagingen als zij zich buitenshuis willen

verplaatsen terwijl dit zo belangrijk is.

JOOST VAN HOOF - WONEN IN EEN AGE-FRIENDLY CITY:
EEN KRITISCHE BESCHOUWING - PROF. DR. KNOOKLEZING

Dr. Joost van Hoof, lector Urban Ageing, de Haagse Hogeschool

Den Haag is sinds 2015 lid van de Global Network for Age-Friendly Cities and Communities van de

Wereldgezondheidsorganisatie dat meer dan 1000 steden als lid heeft. Seniorvriendelijke steden

dienen in een vijfjarige cyclus plannen te maken, uit te voeren en te evalueren. Maar hoe evalueer je

nu de seniorvriendelijkheid van een stad? Welke instrumenten bestaan daarvoor? En hoe toepasbaar

is een one-size-fits-all model voor de evaluatie van een Nederlandse gemeente in het jaar 2021? In

zijn lezing neemt Joost u mee in kwalitatieve en kwantitatieve methoden voor het evalueren van

seniorvriendelijkheid, toont de mogelijke verbeteringen aan het WHO-model, en bespreekt de

uitkomsten van een recente evaluatie van de Gemeente Den Haag.

SPREKERS

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.mindmap-cities.eu%2F&data=04%7C01%7Cg.visser%40windesheim.nl%7C06de106ea5f0473b6a4d08d8e7cd951a%7Ce36377b770c44493a338095918d327e9%7C0%7C0%7C637514217453773150%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=4Byq%2B2RKL%2FhMxPrCNLi0cERITUc6yaASpFRvwV2kDMc%3D&reserved=0

