
DRAAIBOEK INFOSESSIE 
ZILVERWIJZER IN WOONZORGCENTRA 

 

Maak geestelijke gezondheid bespreekbaar en maak bewoners warm om 

deel te nemen aan de groepssessies van Zilverwijzer! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
© 2015, VIGeZ vzw  Zilverwijzer in Woonzorgcentra 

2 
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De uitgever heeft geprobeerd bij de samenstelling alle rechthebbenden op copyright te contacteren. 

Mocht er een opname zonder voorkennis van rechthebbenden zijn gebeurd, dan verzoeken wij dezen 

alsnog contact op te nemen. 

Overname of verveelvoudiging met bronvermelding van tekstgedeeltes en gedeeltes van publicatie voor 

educatief gebruik is toegestaan. Voor andere doeleinden blijven alle rechten behouden en mag niets uit 

deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar 

gemaakt, op welke wijze ook, zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming van 

het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie. 

Vragen of opmerkingen i.v.m. de Zilverwijzer-methodiek mag u steeds richten tot 

kim.vandenberge@vigez.be  

http://www.vigez.be/
mailto:kim.vandenberge@vigez.be


 
© 2015, VIGeZ vzw  Zilverwijzer in Woonzorgcentra 

3 

ACHTERGROND EN SITUERING VAN DE INFOSESSIE 

Zilverwijzer in Woonzorgcentra is een groepsmethodiek die de geestelijke gezondheid wil bevorderen 

bij zestigplussers die verblijven in woonzorgcentra. De methodiek is geschikt voor alle bewoners zonder 

ernstige psychische en cognitieve klachten.  

Tijdens verschillende thematische groepssessies wordt gewerkt aan de veerkracht van de bewoners. 

Door de (veer)kracht die al aanwezig is te versterken, kunnen bewoners nog beter omgaan met de 

uitdagingen die een verhuis naar het woonzorgcentrum, en het ouder worden in het algemeen, met 

zich mee kunnen brengen. Tijdens elke groepssessie staan uitwisselen van ervaringen, uitvoeren van 

interactieve oefeningen, op gang brengen van groepsgesprekken en oppikken van tips centraal.  

Naast het versterken van de veerkracht via de groepssessies, is er in Zilverwijzer in 

Woonzorgcentra ook aandacht voor nazorg en voor doorverwijzing naar de hulpverlening indien 

nodig. Tot slot wil de methodiek geestelijke gezondheid bespreekbaar maken bij de bewoners én 

bij het personeel.  

Om dit alles te bereiken, werd de methodiek opgedeeld in drie fasen, die telkens verschillende 

materialen bevatten om aan de slag te gaan: 

Voortraject: Het woonzorgcentrum, personeel en bewoners kennis laten maken met 
geestelijke gezondheid en met Zilverwijzer  

Groepssessies: De Zilverwijzer groepscursus 

Nazorg:  Opvang na de groepssessies en doorverwijzing naar de hulpverlening 

indien nodig 

 

De ‘Infosessie Zilverwijzer in Woonzorgcentra’ werd ontwikkeld in het kader van het voortraject: 

bewoners kennis laten maken met Zilverwijzer, geestelijke gezondheid bespreekbaar maken en mythes 

en vooroordelen doorprikken.  

WAAROM EEN INFOSESSIE? 

Uit onderzoek is gebleken dat er bij veel zestigplussers een taboe rust op geestelijke gezondheid en op 

praten over je binnenkant. Bovendien bestaan hierover vaak rare ideeën en vooroordelen. Dit alles kan 

ervoor zorgen dat ouderen niet deelnemen aan preventieve methodieken gericht op het bevorderen van 

de geestelijke gezondheid. Het verminderen van dit taboe en het doorbreken van veel voorkomende 

mythes en vooroordelen kan bewoners helpen om ook aandacht te hebben en zorg te dragen voor hun 

binnenkant en voor hun welzijn. Het kan er bovendien toe bijdragen dat ze beslissen om deel te nemen 

aan Zilverwijzer in Woonzorgcentra.  

Op basis van een literatuurstudie werd gekozen om geestelijke gezondheid bespreekbaar te maken en 

om bewoners warm te maken voor Zilverwijzer via een infosessie in groep (onderbouwing zie 

‘Geraadpleegde literatuur’). 

Dit draaiboek helpt je bij het organiseren van deze infosessie. Je vindt er het volgende in terug: 

 Stappenplan voor de (praktische) organisatie van de infosessie ............................... p. 4 

 Begeleidende spreektekst ..................................................................................... p. 6 

 Geraadpleegde literatuur .................................................................................... p. 26 

 Bijlage ............................................................................................................... p. 27 



 
© 2015, VIGeZ vzw  Zilverwijzer in Woonzorgcentra 

4 

STAPPENPLAN VOOR DE (PRAKTISCHE) ORGANISATIE VAN DE INFOSESSIE IN 

JOUW WOONZORGCENTUM 

Stap 1: Vraag je infosessie aan via kim.vandenberge@vigez.be of via het Logo uit 

de buurt 

Infosessie Zilverwijzer in Woonzorgcentra (PowerPoint) 
Duur 30 min - 60 min 

Eventueel te koppelen aan een andere activiteit, bijvoorbeeld wandeling, praatnamiddag, … Op deze 

manier zijn de ouderen al bij elkaar en bereik je ook bewoners die anders niet naar de infosessie zouden 

komen (vb. door taboe op geestelijke gezondheid). Uiteraard is blijven voor de infosessie nooit een 

verplichting. 

Korte inhoud 

1. Veerkracht 

2. Tien tips om zelf aan de slag te gaan met je veerkracht (Fit in je Hoofd-campagne)  

3. Geestelijke gezondheid: vier mythes ontkrachten d.m.v. vragen aan het publiek, discussie en 

wetenschappelijk onderbouwde antwoorden 

4. Voorstelling van Zilverwijzer in Woonzorgcentra 

5. Ontkrachten van twee drempels rond deelname aan Zilverwijzer 

6. Voordelen van Zilverwijzer 

7. Getuigenissen van deelnemers  

8. Concrete contactgegevens voor inschrijving 

Stap 2: Kies een geschikt moment en reserveer een zaal voor die datum 

Heb je ervoor gekozen om de infosessie te koppelen aan een andere activiteit? Denk dan  

ook aan het volgende: 

 Kies een activiteit die zal samengaan met de infosessie 

 Plan een activiteit die zal samengaan met de infosessie 

Extra inspiratie voor activiteiten is te vinden in de ‘Inspiratiegids’ te downloaden via  

www.vigez.be/projecten/zilverwijzerwzc 

Stap 3: Kies je presentator 

 De Zilverwijzer-begeleider  

Het woonzorgcentrum heeft voor de begeleiding van de groepssessies de keuze uit twee 

mogelijkheden:  

 

 Een personeelslid volgt de train-de-trainer tot Zilverwijzer-begeleider  

 Een freelance Zilverwijzer-begeleider via het Logo uit de buurt 

(www.vlaamselogos.be)  

 

 Indien het voor de Zilverwijzer-begeleider niet mogelijk is om de infosessie te geven, dan kan 

er eventueel gekozen worden voor een psycholoog of iemand met ervaring in de 

geestelijke gezondheid die goed kan werken met groepen, verbonden is aan/ervaring heeft 

in woonzorgcentra en bovendien een goede kennis heeft van de ideeën en theorieën achter 

Zilverwijzer.  

OF 
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Stap 4: Voorzie de juiste materialen 

 Voldoende stoelen 

 Laptop/computer met luidsprekers  

 Projector/beamer 

 Witte achtergrond/scherm 

 PowerPointpresentatie, aangepast met gegevens om in te schrijven voor de Zilverwijzer-

groepssessies. 

 Eventueel flipover/bord met krijt 

 Eventueel catering 

 De bijlage rond Fit in je Hoofd voor alle deelnemers (of de boekjes van Fit in je Hoofd, te 

bestellen via het Logo uit de buurt) 

Stap 5: Promotie van je Zilverwijzer-infosessie 

Je kan gebruik maken van de affiche voor de infosessies van Zilverwijzer in woonzorgcentra. Je kan ze 

downloaden op www.vigez.be/projecten/Zilverwijzerwzc. De affiche kan aangevuld worden met de 

plaats, de juiste data en andere info.  

Opmerking 

Sensibiliserende presentaties zoals de Infosessie van Zilverwijzer in Woonzorgcentra gebeuren best in 

groep. Op die manier kan er discussie optreden. Maak de groepen echter niet te groot! Een groep van 

meer dan 20 personen zal zorgen voor minder deelname aan de discussie, terwijl het actief uitdagen 

van mythes en vooroordelen net wordt aangeraden. Ideaal zijn groepen tussen 10 en 20 deelnemers. 
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SPREEKTEKST: SLIDE PER SLIDE 

Opmerking De spreektekst werd ontwikkeld als leidraad bij de infosessie voor diegene die de 

presentatie zal geven. Het is geen verplichting om de spreektekst letterlijk over te nemen. Hem op 

voorhand doornemen heeft wel de voorkeur.  

Opmerking Een mogelijke UITLEG werd uitgeschreven onder elke slide. De delen tussen [  ] geven 

suggesties en/of taken voor de presentator om tijdens de infosessie te DOEN, al dan niet samen met 

de deelnemers.  

 

 

Welkomstwoordje en korte voorstelling van jezelf (indien de meeste deelnemers je nog niet kennen). 

We gaan het vandaag hebben over hoe jullie je veerkracht kunnen verhogen en hoe je je daardoor 

beter in je vel kan voelen.  

 

 

 

 

Iedereen die ouder wordt, krijgt vroeg of laat te maken met één of meerdere uitdagingen. Ze maken 

nu eenmaal deel uit van het leven. Denk bijvoorbeeld aan het leren omgaan met pijn of met een ziekte, 

je zelfstandigheid proberen te behouden wanneer iets niet meer zo goed lukt door lichamelijke 

achteruitgang of het vaker alleen zijn doordat je moeilijker kan stappen of door je pensioen. Ook een 

verhuis naar het woonzorgcentrum kan veel vragen van je innerlijke kracht om je aan de nieuwe 

omgeving aan te passen. Ook het opnieuw oppikken van je leven na het overlijden van je partner is 

voor velen een enorm zware klap om te verwerken. Al deze uitdagingen kunnen ervoor zorgen dat we 

ons (even) niet meer zo goed in ons vel voelen. 

[Je kan eventueel aan de groep vragen om hun hand op te steken indien ze zich herkennen in één of 

meerdere van de uitdagingen, zonder dat ze hoeven te zeggen waar zij het moeilijk mee hebben. Op 

deze manier kunnen ze zien dat ook anderen worstelen met de uitdagingen.] 
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Gelukkig krijgt niet iedereen te maken met ALLE uitdagingen. Bovendien kunnen we ons wapenen om 

succesvol met deze, vaak onvermijdelijke, moeilijkheden om te gaan en kunnen we zelfs leren om er 

sterker uit te komen. Dat kan door aan je veerkracht te werken! 

 

 

 

 

Maar wat is dat nu veerkracht? Wel, je innerlijke sterkte kan je vergelijken met een veer. Stel dat je een 
moeilijke periode doormaakt. Door de zware periode kan het lijken of je veer uitgerekt wordt. De veer 

verandert hierdoor van vorm, want ze wordt langer en dunner. Je voelt je dan minder goed in je vel of 
je piekert over verschillende zaken. Deze moeilijke momenten maken deel uit van ieders leven. Maar 

als je een sterke veerkracht bezit, dan kan je langzaamaan je oude vorm terug aannemen, en voel je 

je geleidelijk aan weer beter.  
 

Met ‘veerkracht’ bedoelen we dus je vermogen om met spanning, uitdagingen en moeilijke situaties om 
te gaan. Iemand met een sterke veerkracht slaagt er in om zijn oude vorm terug aan te nemen na het 

doormaken van een tegenslag. Het gaat erom dat je makkelijk kan ‘terugveren’ en opnieuw een 
evenwicht kan vinden. Een sterke veerkracht ontwikkel je door te steunen op de sterke kanten van 

jezelf en op die van anderen. Er zijn manieren waarop jij je veerkracht kan versterken.  
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Iedereen heeft zelf al geleerd dat bepaalde dingen helpen op momenten waar het minder goed gaat. 

Wat ook kan helpen zijn de tien tips van de Fit in je Hoofd campagne, misschien hebben jullie er al eens 

van gehoord? Deze tien tips hebben tot doel om je veerkracht te verhogen. Je kan zelf vrij kiezen met 

welke tips en adviezen je iets wil doen. Door (enkele) ervan toe te passen in je leven, kan je al geholpen 

zijn om beter om te gaan met uitdagingen en negatieve gebeurtenissen. Zo kan je misschien komen tot 

een gezonder en gelukkiger leven! Ze helpen je om je fit in je hoofd en beter in je vel te voelen!  

Ik heb voor jullie een blaadje/boekje met daarop alle tien tips. Dit mogen jullie straks meenemen. Het 

kan dienen als geheugensteuntje om na deze infosessie zelf aan de slag te gaan. 

[Deel de blaadjes met de tien tips / de boekjes uit of zorg ervoor dat ze reeds voor de start van de 

infosessie op de tafel liggen]  

We gaan nu deze manieren om je veerkracht te versterken samen overlopen.  

 

 

 

 

 

 

Tip 1: vind jezelf oké.  

Als je jezelf oké vindt, dan besef je dat je uniek bent en dat niemand perfect is. Je beseft dat het 

onmogelijk is om door iedereen gewaardeerd te worden. Je erkent voor jezelf dat je de moeite waard 

bent en dat je er echt mag zijn zoals je nu bent. Met andere woorden, je vindt jezelf ok! 

[Geef de deelnemers eventueel de tijd om vragen te stellen]  
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Tip 2: praat erover.  

Door met iemand over je problemen te praten, kan je beter zien wat er aan de hand is en wat je er 

eventueel aan kan doen. Je gesprekspartner kan je hierbij helpen. Dat je erover durft te praten, ziet de 

ander eerder als een teken van sterkte dan van zwakte. 

[Geef de deelnemers eventueel de tijd om vragen te stellen]  

 

 

 

 

 

Tip 3: beweeg.  

Door te bewegen, ga je minder piekeren en verhoog je je energiepeil. Bovendien krijg je er een 

ontspannen gevoel van, verbetert het je nachtrust en is het goed voor je gezondheid. Je kan eender 

welke lichaamsactiviteit kiezen die je leuk vindt: wandelen, groepsgymnastiek, met de benen bewegen, 

met de armen zwaaien, …. Ook wanneer het niet meer of moeilijker gaat en wanneer het pijn doet om 

te bewegen, kan zelfs de kleinste inspanning al voordelen opleveren! Denk bijvoorbeeld aan je in een 

andere zit of lighouding zetten, stretchen, of even met de handen bewegen.  

[Geef de deelnemers eventueel de tijd om vragen te stellen]  
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Tip 4: probeer iets nieuws uit.  

Iets nieuws proberen staat voor een nieuwe uitdaging aangaan. Je hoeft geen kunstenaar te zijn om 

iets nieuws te doen of te creëren. Iedereen kan iets maken of iets onder de knie krijgen: je kamer 

opnieuw inrichten, bloemschikken, een leuke postkaart versturen, iemand aan het lachen maken, … 

[Geef de deelnemers eventueel de tijd om vragen te stellen]  

 

 

 

 

Tip 5: reken op vrienden.  

Je door je vrienden aanvaard en begrepen voelen geeft je een enorme kracht. Mensen genoeg: 

vrienden, kennissen, familieleden, buren, kameraden, personeel, …. Met iedereen deel je wel iets. 

Sociale contacten houden je in leven. Het kan echt deugd doen om samen te praten, samen aan iets te 

werken of samen iets leuks te doen. 

[Geef de deelnemers eventueel de tijd om vragen te stellen]  
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Tip 6: durf nee zeggen.  

Op lange termijn loont het om ‘nee’ te zeggen tegen iemand die iets vraagt waar je geen zin in hebt of 

tegen een glas of zoetigheden teveel, ook al is het niet gemakkelijk om ‘nee’ te zeggen. Pas als je nee 

durft zeggen, ervaar je jezelf als iemand met eigen gevoelens en een eigen wil, en krijg je ook werkelijk 

respect van anderen. 

[Geef de deelnemers eventueel de tijd om vragen te stellen]  

 

 

 

 

Tip 7: ga ervoor en geniet.  

Dit betekent dat je met je volle aandacht in een bepaalde activiteit opgaat. Als je opgaat in een activiteit, 

vergeet je je zorgen en krijg je het gevoel dat je leeft. Deze activiteit kan van alles zijn: een film bekijken, 

met vrienden koffie drinken, met de kleinkinderen praten, een boek lezen, knutselen of breien, vrijwillig 

een taak doen in het woonzorgcentrum, enzoverder. Dit wil zeggen dat je genoeg activiteiten inbouwt 

waar je iets van jezelf in kan leggen of waar je echt van geniet. 

[Geef de deelnemers eventueel de tijd om vragen te stellen]  
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Tip 8: durf hulp te vragen.   

Hulp vragen is geen teken van hulpeloosheid, maar vormt het bewijs dat je jezelf kunt redden. Hulp 

vragen is dus helemaal oké. Het doet deugd om te ervaren dat iemand anders met je meedenkt en je 

helpt zoeken naar een oplossing die je alleen niet vindt. Niemand kan alles alleen. 

[Geef de deelnemers eventueel de tijd om vragen te stellen]  

 

 

 

 

 

 

Tip 9: gun jezelf rust.  

Dit wilt zeggen dat je regelmatig een moment vrij maakt voor jezelf. Je plant activiteiten in die je helpen 

om tot rust te komen: lezen, naar muziek luisteren, dieren verzorgen, bidden, in de natuur zijn, … 

[Geef de deelnemers eventueel de tijd om vragen te stellen]  
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Tip 10: hou je hoofd boven water.  

Iedereen heeft wel eens een periode waarin alles tegenzit. Op die moeilijke momenten kun je soms niet 

veel meer doen dan het hoofd boven water proberen te houden: gewoon van dag tot dag leven en niet 

te hard zijn voor jezelf. Soms kan je niet anders dan aanvaarden dat je een moeilijke periode doormaakt. 

En misschien ondervond je het vroeger al: ooit komen er betere tijden. 

[Geef de deelnemers eventueel de tijd om vragen te stellen]  

[Mogelijke vragen voor de groep na het overlopen van de tips: 

- Herkennen jullie enkele tips die jullie al toepassen bij moeilijke momenten?  

- Welke tip lijkt het moeilijkst om toe te passen? 

- Zijn jullie bereid om hier verder aan te werken? 

- Welke manieren die niet aan bod kwamen passen jullie toe? 

- …. ] 

 

 

 

 

 
[Filmpje] 

Nu je de tips gezien hebt, merk je misschien dat je nu al een aantal zaken van de tien tips toe past. Of 

misschien pas je zelf andere technieken toe? Het is zeker mogelijk om elke dag met de tien tips te 

werken aan je veerkracht. Dat tonen de winnaars van een filmwedstrijd rond de Fit in je Hoofd 
campagne, De Bond der Gepensioneerden De Voorzorg. Ze maakten een filmpje waarin te zien is hoe 

iemand de tien tips gebruikt in zijn dagelijkse leven.  
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Een sterke veerkracht is belangrijk, want het zorgt ervoor dat jij je goed in je vel kan voelen. Het zorgt 
met andere woorden voor een goede geestelijke gezondheid. Maar wat wil geestelijke gezondheid nu 

precies zeggen? Iedereen heeft er zo zijn eigen idee over. Laten we eens kijken wat jullie hierrond 
vertellen. 

 

 

 

 

 

Wat weten jullie over geestelijke gezondheid? En aan wat doet het jullie denken? Alle antwoorden zijn 

welkom, het gaat over jullie mening.  

[De antwoorden kunnen op een bord/flipover genoteerd worden, bijvoorbeeld door in het midden een 

cirkel te tekenen met daarin “geestelijke gezondheid” waar verschillende pijlen uit vertrekken.] 

[Indien er geen reactie komt, kan je zelf al enkele voorbeelden aanhalen. 

 Zich gelukkig voelen 

 Je goed in je vel voelen 

 Depressie en andere stoornissen 

 Psychologen, psychiaters 

 Therapie, medicatie 

 Afwezigheid van psychische ziekte ] 
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Bedankt voor jullie inbreng.  

Laten we nu geestelijke gezondheid eens meer in detail bekijken.  

Bij het woord geestelijke gezondheid denken veel mensen bijna automatisch aan psychische problemen 

en stoornissen. Dit is echter maar één kant van het verhaal. Geestelijke gezondheid bevat twee uitersten 

met langs de ene kant de psychische problemen of een slechte geestelijke gezondheid en langs de 

andere kant welbevinden of een goede geestelijke gezondheid. Tussen deze twee uitersten bevinden 

zich vele varianten van zich beter of slechter in je vel voelen. Hoe je je voelt, is voor iedereen 

verschillend. Bovendien kan dit ook verschillen van moment tot moment. Iedereen kent geluk en 

tegenslag wat beïnvloed hoe we ons voelen, en dus ook waar we ons bevinden tussen de twee uitersten. 

Wat wel voor iedereen geldt, is dat onze geestelijke gezondheid en hoe we ons voelen een belangrijk 

onderdeel uitmaakt van de algemene gezondheid en bepalend is voor onze levenskwaliteit. Zo zal 

iemand die zich geestelijke gezond voelt vaker sociaal contact hebben, beter kunnen omgaan met 

spanning en goed activteiten uitvoeren. Hoe je je voelt, kan dus bijdragen aan een zinvol, betrokken en 

productief leven, wat op zich ook weer positief bijdraagt aan de geestelijke gezondheid. Aan het ‘goed 

in je vel voelen’ kan je werken, je kan zelf iets veranderen aan hoe je met positieve en negatieve 

ervaringen omgaat en hoe je je voelt. Zoals bijvoorbeeld met de tien tips die we overlopen hebben.  

 

 

 

Over geestelijke gezondheid bestaan soms rare ideeën. Dit komt omdat niet iedereen even bekend is 

met dit thema. Wanneer je je been breekt, weet iedereen exact wat je moet doen en welke stappen je 

kan ondernemen. Maar wanneer iemand zich langdurig slecht in zijn vel voelt, weet je niet altijd hoe dit 

komt, waar je terecht kan of wat je zelf kan ondernemen. Hierdoor kunnen soms rare ideeën en 

vooroordelen ontstaan. Hier is op zich niets mis mee, het belangrijkste is om open te staan om bij te 

leren over geestelijke gezondheid. Hierdoor zullen veel mythes vanzelf doorprikt worden en kan je 

beginnen werken aan je eigen geestelijke gezondheid. Ik ga jullie nu enkele uitspraken rond geestelijke 

gezondheid voorleggen. De bedoeling is dat, indien je ermee akkoord bent, je je hand opsteekt. Daarna 

kunnen we de verschillende meningen overlopen en bespreken. Opnieuw zijn alle meningen welkom, 

het is belangrijker om deel te nemen en bij te leren dan om altijd juist te zijn. Zijn jullie klaar? 
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Wie gaat hiermee akkoord? 

 

 

 

 

 

NEEN! Je de hele tijd droevig en neerslachtig voelen is op geen enkele leeftijd normaal! Uit onderzoek 

blijkt dat 1 op 3 personen ooit met een depressieve periode in aanraking kwam. Dit wil zeggen dat 

depressie niet samenhangt met een bepaalde leeftijd.  

Toch komen depressieve symptomen iets meer voor bij ouderen en bij bewoners van woonzorgcentra, 

aangezien ouder worden en een verhuis best wat van je vraagt! Dit wil echter nog steeds niet zeggen 

dat iedereen die ouder wordt en verhuist naar het woonzorgcentrum zich langdurig droevig blijft voelen 

en dat deze klachten een normaal onderdeel zijn van het ouder worden. Depressie is een geestelijk 

gezondheidsprobleem waar zeker niet iedereen die ouder wordt mee te maken krijgt. Ongeveer 25% 

van de bewoners in Vlaamse woonzorgcentra rapporteert depressieve gevoelens, nog minder mensen 

maken een echte depressie door. Dit soort van klachten zijn dus nooit normaal en men moet er zich 

niet zomaar bij neerleggen wanneer ze toch de kop opsteken. Een depressie is namelijk goed te 

behandelen, waardoor het geen blijvend deel van je (oudere) leven hoeft te zijn. Bovendien kunnen 

depressieve symptomen zelfs voorkomen worden, dit kan door te werken aan je veerkracht en 

zelfmanagement. 

[Eventueel een kort groepsgesprek] 
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Wie gaat hiermee akkoord? 

 

 

 

 

 

 

NEEN! Veel mensen durven niet over hun psychische klachten spreken. De stap zetten om hulp te 

zoeken vraagt dus net veel moed. Respecteer mensen die hulp zoeken! Bedenk je bovendien eens 

waarom je geen hulp zou zoeken? Als je bijvoorbeeld ernstige rugpijn hebt, zoek je toch ook hulp? In 

de beide gevallen hebben de problemen met een deel van onze gezondheid te maken. Toch hoef je niet 

te wachten tot wanneer je klachten hebt om over je binnenkant te praten. Je veerkracht versterken en 

klachten voorkomen is opnieuw beter dan genezen. 

[Eventueel een kort groepsgesprek] 
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Wie gaat hiermee akkoord? 

 

 

 

 

 

JA! In je hoofd kan een mug al snel een olifant worden. Daarom is het belangrijk om zowel je psychische 

zorgen als andere bekommernissen te delen, hoe banaal ze ook mogen zijn. Je bent misschien bang om 

de ander lastig te vallen met in jouw ogen onbelangrijke problemen? Hou hierbij zeker in gedachten dat 

het gaat over zaken die JOU bezighouden, en net daarom zijn ze wel belangrijk! Bovendien zien anderen 

het vaak als een compliment dat jij je zorgen en gedachten aan hen toevertrouwt.  

 

Met iemand praten over wat je bezighoudt kan bovendien heel wat voordelen opleveren. Zo krijg je 

meer vat op je gedachten en kan het nieuwe inzichten bieden. Hierdoor kan je iets aan je problemen 

doen, je voelt je opgelucht en zit niet meer vast. Het draagt ook bij tot een betere stemming en 

bovendien blijkt uit onderzoek dat praten of schrijven over emotionele ervaringen zelfs zorgt voor een 

verhoogde weerstand en minder bezoeken aan de dokter! 

Je kan je zorgen delen met vrienden en familie, bij de huisarts, bij je buren,… Het is belangrijk om je 

zorgen te kunnen delen. Je gevoelens opkroppen kan leiden tot fysieke en psychische klachten. Blijf er 

dus niet mee rondlopen, want een opeenstapeling van vele kleine, soms banale ergernissen/problemen 

kan zorgen voor een uitbarsting! Dit alles kan je voorkomen door bij iemand je hart te luchten. 

Bovendien is praten over je problemen een goede eigenschap die getuigd van zelfkennis: (kunnen) 

toegeven dat het even niet goed met je gaat.  

Zit je met iets dat je niet bij je naasten kwijt kan, dan kan je dat misschien wel vertellen aan [invullen 

voor jouw woonzorgcentrum, vb. psycholoog, maatschappelijk assistent, …]. Deze medewerkers staan 

steeds voor jou klaar. Ondervind je geen of slechts enkele klachten, dan kan Zilverwijzer helpen om 

depressieve klachten in de toekomst te voorkomen en om je beter in je vel te voelen. 

[Eventueel een kort groepsgesprek] 
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Wie gaat hiermee akkoord? 

 

 

 

 

 

 

NEEN! In de eerste plaats is het belangrijk om deze klachten te voorkomen. Dat kan o.a. met de tips 

en oefeningen die je krijgt bij Zilverwijzer. Als er toch sprake is van ernstigere depressieve symptomen, 

is een psychologische behandeling aangewezen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat veel psychologische 

behandelingen bij patiënten met depressieve stoornissen werken. Het beste is een combinatie van 

gesprekstherapie en de juiste medicatie. Je kan er dus zeker iets aan doen! Je kan steeds raad vragen 

aan je dokter.  

[Eventueel een kort groepsgesprek] 
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Je wil je goed in je vel blijven voelen, dan kan je de 10 tips uiteraard zelf toepassen in je leven. Maar 

je wil liever niet alleen aan de slag? Dan kan het zinvol zijn om met deze tips actief aan de slag te gaan 

in groep! Zilverwijzer biedt jullie die kans. 

 

 

 

  

Zilverwijzer is ontwikkeld om de veerkracht en het vermogen tot zelfmanagement van bewoners van 

woonzorgcentra te verhogen. Dit wordt gedaan d.m.v. groepssessies. Deze groepen zijn vrij klein, 

maximaal 10 deelnemers. Ze worden begeleid door iemand van het personeel / een opgeleide 

begeleider. Elke bijeenkomst duurt ongeveer een uurtje. 

 

 

 

Iedereen die deelneemt, start met de twee basissessies. Daarna beslist de groep door middel van 

stemming aan welke andere thema’s iedereen zal deelnemen. Elk thema bestaat uit twee 

bijeenkomsten. Sommige groepen doen 2 sessies, andere 4, …, of zelfs 12! Men kan dus het aantal 

sessies en de inhoud kiezen. Een Zilverwijzer reeks bestaat minstens uit 2 en maximaal uit 12 

groepssessies. Elk van de vijf thema’s, bestaat uit twee groepssessies van één uur die doorgaan op 

verschillende dagen.  
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[Je kan kort uitleg geven over de verschillende thema’s; elk thema bestaat uit twee groepssessies van 

één uur die doorgaan op verschillende dagen: 

- Tijdens de basissessies (‘Oud is niet out’) gaan we in op verschillende perspectieven om ‘ouder 

worden’ te bekijken, met de nadruk op een positieve beeldvorming. Tijdens dit thema worden 

ook verschillende tips besproken om met de uitdagingen van het ouder worden om te gaan. 

- Deze sessies gaan in op het belang van een gezond evenwicht tussen ‘geven en  

nemen’. ‘Geven’ of ‘ervoor gaan’ staat voor iets doen waar je goed in bent of waarbij  

je de tijd uit het oog verliest. ‘Ervoor gaan’ staat ook voor geven aan mensen om  

ons heen. Verder is het belangrijk om tijd en ruimte voor zichzelf te nemen, op een assertieve 

manier eens ‘nee’ zeggen. Soms kan het ook nodig zijn om ‘nee’ te zeggen tegen zichzelf, tegen 

verleidingen 

- Tijdens de sessies ‘In beweging’ worden de deelnemers warm gemaakt om te 

investeren in een actievere levensstijl. Het belang en de voordelen van bewegen en van het 

doorbreken van langdurig zitten worden besproken én er wordt actief aan de slag gegaan. 

- Verdriet, teleurstelling en tegenslag zijn een deel van ons leven. Soms gaat het om kleine 

dingen, soms zijn het zaken die ons hele leven door elkaar schudden. Tijdens zulke momenten 

komt het erop aan om ons hoofd boven water te houden.  Het thema ‘De boog kan niet altijd 

gespannen staan’ laat de deelnemers ervaringen en tips uitwisselen om met moeilijke 

momenten om te gaan. 

- Tijdens de sessies samen sterk gaat men in op het feit dat in de loop van het  

leven ons sociale netwerk verandert omwille van verschillende levensgebeurtenissen.  

Gedurende deze veranderingen blijft het belangrijk om aandacht te hebben voor  

sociale contacten. 

- Nooit te oud om te leren. Als je nieuwe dingen in het leven wil leren, dan mag  

men ‘leren’ in de meest ruime zin interpreteren. Het doet goed om een doel na te  

streven, dit geeft een richting aan het leven en zorgt voor minder tijd om te piekeren.] 

 

 

Zilverwijzer is voor veel van jullie iets nieuws, iets onbekend. Omdat het voor iedereen een bijdrage kan 

leveren aan het zich goed in je vel voelen, is het belangrijk om een correct beeld hebben van wat de 

groepssessies inhouden.  
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Want je zou kunnen denken dat deelnemen aan Zilverwijzer wil zeggen dat er iets serieus mis is. 

 

 

 

Maar Zilverwijzer richt zich tot ‘gezonde’ ouderen zonder zware psychische (en cognitieve) klachten die 

willen werken aan hun persoonlijke groei. Dit zorgt ervoor dat je langer zelfstandig kan zijn, dat je je 

beter in je vel voelt en dat je beter bestand bent tegen de veranderingen die ouder worden met zich 

meebrengt. 

 

 

Je zou ook kunnen denken dat je in Zilverwijzer verplicht bent om te praten over gevoelige onderwerpen 

en dat je heel je zien moet blootleggen… 
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Tijdens de groepssessies wordt praten aangeraden, maar niemand wordt verplicht deel te nemen aan 

het groepsgesprek. Het maakt in Zilverwijzer niet uit WAT je deelt, je er comfortabel bij voelen is veel 

belangrijker! Praten over gevoelige thema’s kan zeker, maar je kan het evengoed over andere 

belangrijke zaken in je leven hebben vb. kleinkinderen, verhuizen, kwaaltjes,…. 

Je geestelijk gezond voelen is afhankelijk van veel aspecten, ze zijn in Zilverwijzer allemaal even 

belangrijk! 

 

 

 

 

 

 

 

Wat heeft Zilverwijzer jou te bieden? Wel, je kan op een aangename en leerrijke manier kennis maken 

met je medebewoners. Je kan met hun van gedachten wisselen, ervaringen en levenskennis delen en 

tips van anderen oppikken over alle veranderingen die het ouder worden met zich mee kan brengen. Je 

kan van elkaar leren hoe je met moeilijke momenten en uitdagingen omgaat.  
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Naast het leren kennen van nieuwe mensen, werk je in Zilverwijzer aan je veerkracht. Want voel je je 

goed in je hoofd? Dan voel je je ook beter in je vel! Hierdoor kan je het gevoel krijgen veel aan te 

kunnen, wat dan weer positieve effecten heeft op alle andere aspecten van je leven. Ook kan het zorgen 

dat je langer zelfstandig kan blijven en zelf kan omgaan met moeilijke situaties. Bovendien kan je dat 

goed in je vel ook letterlijk nemen. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat je nooit meer met een fysiek 

probleem naar de dokter moet, maar uit onderzoek blijkt dat mensen die zich psychisch goed voelen 

minder naar de dokter stappen met verschillende klachten, zoals hoofdpijn.  

Een ander voordeel is dat ervaringen, levenswijsheid en kennis delen met leeftijdsgenoten exact is waar 

het bij Zilverwijzer om gaat. Je kan niet alleen een bijdrage leveren aan je eigen welzijn, maar ook aan 

dat van anderen. In de groep kan je nieuwe mensen leren kennen en sociale contacten onderhouden. 

Uit vorige sessies zijn er groepen ontstaan die nu nog regelmatig afspreken. 

 

Kortom: In Zilverwijzer werk je aan het verhogen van je veerkracht en verzamel je nuttige tips van de 

begeleider en van leeftijdsgenoten waardoor je je niet alleen fit in je hoofd voelt, maar ook goed in je 

vel! 

 

 

 

Dit is wat andere deelnemers vonden na het volgen van de groepssessies 

[Geef rustig de tijd om alle reacties te lezen, lees ze eventueel voor.] 
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[Deze pagina kan je aanpassen naargelang het eigen aanbod. Je kan eventueel na de infosessie de 

mogelijkheid geven om in te schrijven.]  
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BIJLAGE  

Lijst ‘Tips om mijn veerkracht te versterken’ 

 

 

 

Vind jezelf oké 

 

 

Durf nee zeggen 

 

Praat erover 

 

Ga ervoor en geniet 

 

Beweeg 

 

Durf hulp vragen 

 

Probeer iets nieuws 

 

Gun jezelf rust 

 

Reken op vrienden 

 

Hou je hoofd boven water 

 


