
 

 

 

Verhuizen naar het woonzorgcentrum - en ouder worden in het algemeen - kan voor ouderen 

uitdagingen vormen op vlak van hun geestelijke gezondheid: leren omgaan met ziekte en 

fysieke achteruitgang, aanpassen van de levensstijl, verlies en rouw om de partner, sociale 

isolatie, …. 

GEVOLG 

 1 op 4 bewoners toont signalen van depressie1 

 11% voelt zich eenzaam in het woonzorgcentrum2 

 Praten over geestelijke gezondheid wordt vaak als een taboe ervaren3  

 Bewoners verliezen na hun verhuis verschillende betekenisvolle activiteiten4 

MAAR  

 Bewoners kunnen zich succesvol aanpassen aan het woonzorgcentrum5 

 Bewoners geven, net als thuiswonende ouderen, een hoog gevoel van welbevinden 

aan6 

 

 Versterk de (veer)kracht die al aanwezig is bij uw bewoners, help ze nog beter 

omgaan met de uitdagingen van het ouder worden en zorg ervoor dat ze zich goed 

in hun vel (blijven) voelen met 

 

Zilverwijzer in Woonzorgcentra 
= Groepssessies onder begeleiding die een goede geestelijke gezondheid willen bevorderen  

   bij uw bewoners 

 

= Voor alle bewoners van uw woonzorgcentrum, zonder ernstige psychische en cognitieve  

    problemen. De groepssessies zijn ideaal voor: 

 Nieuwe bewoners  

 (Zorgafhankelijke) bewoners die geen psychische en cognitieve moeilijkheden hebben 

 Mantelzorgers (60+) en/of partners van bewoners 

 Of een mix van bovenstaande  

= Ervaringen uitwisselen, interactieve oefeningen, groepsgesprekken en tips oppikken rond  

    verschillende thema’s staat centraal 
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Zilverwijzer  

Ook in uw woonzorgcentrum? 
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= Elk thema bestaat uit twee groepssessies van één uur, behandeld op aparte dagen 

 

= Elke groep start met het Basisthema (Sessie 1 en Sessie 2) rond het omgaan met de  

    uitdagingen van het ouder worden 

 

= Bewoners kiezen na het Basisthema welke thema’s ze als groep willen behandelen: 

 Geven en nemen: een evenwicht vinden tussen geven en nemen 

 Uit de zetel - In beweging: hoe krijg je meer beweging in je leven? 

 De boog kan niet altijd gespannen staan: omgaan met moeilijke momenten en 

genieten van de kleine dingen 

 Samen sterk: de kracht van sociaal contact 

 Nooit te oud om te leren: openstaan voor levenslang leren 

 

MAAR ER IS MEER! 

 Voortraject maakt geestelijke gezondheid bespreekbaar bij bewoners én personeel 

 

 Nazorg aandacht voor opvang na de groepssessies én detectie en doorverwijzing naar 

verdere hulp (indien nodig)  

 

IN HET KORT…

VOORDELEN TO DO 

1. Uw woonzorgcentrum heeft aandacht voor 

geestelijke gezondheid 

1. Zoek geïnteresseerde deelnemers 

2. Bewoners leren elkaar (op een andere 

manier) kennen en krijgen de kans om 

ervaringen te delen 

2. Kies een begeleider: 

 Een personeelslid, die zich max. 12 uur kan 

vrijmaken om de groepssessies te 

begeleiden, volgt de train-de-trainer en 

ontvangt een handleiding (1x 60€) 

 Of maak gebruik van een freelance 

begeleider (±50€ per uur, max. 12 uren per 

reeks) 

3. Aanbod van zinvolle activiteiten en 

dagbesteding 

3. Andere kosten:  

 Drukkost materialen 

 Optioneel: catering 

  
4. Werk aan een sterkere veerkracht en 

zelfmanagement bij uw bewoners  

5. Voorkom depressieve klachten en signaleer 

aanwezige klachten  

6. Geestelijke gezondheid wordt bespreekbaar 

binnen het hele woonzorgcentrum 

 

 

HOE ORGANISEREN? 

Volg de stappen op www.vigez.be/projecten/Zilverwijzerwzc  

U kan ook rechtstreeks contact opnemen met het VIGeZ of het Logo uit uw buurt. 

mailto:Kim.vandenberge@vigez.be

