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ACHTERGROND 

Om van Zilverwijzer een succes te maken, worden er best drie rollen ingevuld: 

 Zilverwijzer-groepssessies bekendmaken bij de doelgroep 

 Zilverwijzer-groepssessies organiseren 

 Indien nodig, de doelgroep warm maken of sensibiliseren om deel te nemen aan Zilverwijzer-

groepssessies. (Dit kan d.m.v. de Zilverwijzer-infosessies die in dit draaiboek uitgebreid 

beschreven worden.) 

Het Logo (Lokaal Gezondheidsoverleg) staat in voor de coördinatie van deze drie rollen op regionaal 

niveau. Zo zorgen zij ervoor dat elk van deze rollen ingevuld wordt door één of meerdere organisaties 

uit dezelfde regio. 

Als organisatie kan je dus alle drie de rollen opnemen. Het is echter ook mogelijk dat jouw organisatie 

instaat voor het warm maken van deelnemers via een Zilverwijzer-infosessie, maar dat jullie zelf geen 

Zilverwijzer-groepssessies organiseren en/of geen activiteiten ondernemen om de groepssessies bekend 

te maken. Is dit het geval? Neem dan zeker contact op met het Logo uit jouw buurt, meer informatie 

per regio kan je vinden op http://www.vigez.be/de_logo_s  

WAAROM EEN ZILVERWIJZER-INFOSESSIE? 

Uit onderzoek is gebleken dat er bij veel 60-plussers een taboe rust op geestelijke gezondheid en praten 

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

zorgen dat 60-plussers 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 mensen helpen om te beslissen dat ze deelnemen aan Zilverwijzer.  

VIGeZ ontwikkelde daarom extra materialen, twee infosessies, om 60-plussers warm te maken voor 

Zilverwijzer. In dit draaiboek is het stappenplan voor de organisatie en de spreektekst terug te vinden.  

 

  



STAPPENPLAN OM EEN ZILVERWIJZER-INFOSESSIE TE ORGANISEREN 

 

Stap 1: Kies je infosessie, te verkrijgen via het Logo of te downloaden op www.vigez.be  

Optie A 

Lange infosessie 
 

Duur 1u30 – 2u  

 
Beste keuze wanneer  

de sensibilisatie een activiteit op zich is 
 

 

 
Korte inhoud 

 
1. Veerkracht 

2. Geestelijke gezondheid: zes mythes 
ontkrachten d.m.v. vragen aan het 

publiek, discussie en wetenschappelijk 

onderbouwde antwoorden 
3. Interactieve oefening rond de tien 

stappen van Fit in je Hoofd 
4. Voorstelling van Zilverwijzer  

5. Ontkrachten van drie drempels rond 

deelname aan Zilverwijzer 
6. Voordelen van Zilverwijzer 

7. Getuigenissen van deelnemers  
8. Concrete contactgegevens voor 

inschrijving 
 

 

 

Optie B 

Korte infosessie 
 

Duur 30 min – 60 min 

 
Beste keuze wanneer  

de sensibilisatie gekoppeld wordt aan een 
andere activiteit bv. wandeling, praatnamiddag, 

… 

 
Korte inhoud 

 
1. Veerkracht 

2. Geestelijke gezondheid: vier mythes 
ontkrachten d.m.v. vragen aan het 

publiek, discussie en wetenschappelijk 

onderbouwde antwoorden 
3. Korte weergave van Fit in je Hoofd 

4. Voorstelling van Zilverwijzer  
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  

 Reserveer een zaal voor die datum 

 Kies een activiteit die zal samengaan met de infosessie 

 Plan een activiteit die zal samengaan met de infosessie 

 

 

  

OF 



Stap 3: Kies je presentator 

 Een Zilverwijzer-begeleider:  

Het Logo uit jouw regio beschikt over een overzicht van Zilverwijzer-begeleiders uit de buurt. 

Je kan bij hen terecht voor het vinden van een Zilverwijzer-begeleider voor de infosessie. Er is 

keuze uit: 

 De begeleider die ook de Zilverwijzer-groepssessies zal begeleiden  

 Een begeleider die enkel de Zilverwijzer-infosessie zal geven  

Het eerste wordt aangeraden aangezien hij/zij nadien nog contact zal hebben met de 

ouderen en ze elkaar op deze manier al leren kennen. Bovendien kent hij/zij de volledige 

achtergrond en ideeën achter Zilverwijzer. 

 Een psycholoog of iemand met ervaring in de geestelijke gezondheid die goed kan 

werken met groepen en bovendien een goede kennis heeft van de ideeën achter en de werking 

van Zilverwijzer (uit dezelfde leeftijdscategorie wordt aangeraden, maar is geen noodzaak). 

 

Stap 4: Voorzie de juiste materialen 

 Voldoende stoelen 

 Laptop/computer met luidsprekers  

 Projector/beamer 

 Witte achtergrond/scherm 

 PowerPoint-presentatie, aangepast met gegevens om in te schrijven voor Zilverwijzer-

groepssessies. 

 Eventueel flipover/bord met krijt 

 Eventueel catering 

 Eventueel invulblaadjes voor de interactieve oefening Fit in je Hoofd (lange infosessie), zie 

bijlage. 

 

Stap 5: Promotie van je Zilverwijzer-infosessie 

 Je kan gebruik maken van de Zilverwijzer-infosessie flyer en affiche. Ze kunnen digitaal 

aangeleverd worden door het Logo of je kan ze downloaden op www.vigez.be De flyer en 

affiche kunnen aangepast worden met de juiste data, het eigen logo van de organisatie en 

andere info. Ondervind je hiermee problemen? Dan kan je contact opnemen met het VIGeZ 

(info@vigez.be of 02/ 422 49 49). 

 

Opmerking 

Sensibiliserende presentaties zoals de Zilverwijzer-infosessies 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. 

 

 

 

 

 

  

OF 



SPREEKTEKST: SLIDE PER SLIDE 

 

 

 

Welkomstwoordje en korte voorstelling van zichzelf. 

 

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

beter in je vel kan voelen.  

 

 

 

 

 

  

Je innerlijke sterkte kan je vergelijken met een veer. Stel dat je een moeilijke periode doormaakt. Dan 
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 een moeilijke situatie en stress 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. Daar zullen we het later over hebben.  

 
 

 
 

 



  
 

Het is eerst belangrijk om te weten dat veerkracht nodig is voor een goede geestelijke gezondheid, 

veerkracht is van belang om je om je goed in je vel te kunnen voelen. 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 ] 

 



 

  

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 stress 

en productief kunnen werken. Hoe men zich 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.  

 

 

 

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. Zijn jullie klaar? 



 

Wie gaat hiermee akkoord? 

 

 

 

NEEN! 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. Dit wil echter nog steeds niet zeggen 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 7% van de 65-plussers geeft aan 

dat ze vorig jaar een depressie hebben doorgemaakt, 13 tot 19% van de 65-plussers rapporteert 

depressieve gevoelens. 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 zelfzorg. 

[Eventueel een kort groepsgesprek] 

 

 

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] 

 

 
 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 deze 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 hun 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 perspectieven 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! 

[Eventueel een kort groepsgesprek] 

 

  
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. Het is namelijk zo dat veel psychologische 

behandelingen bij patiënten met depressieve stoornissen werken. Je kan er dus zeker iets aan doen! 

De combinatie van medicatie (antidepressiva) en therapie (cognitieve gedragstherapie) wordt 

aangeraden, hiervoor is het er het meest bewijs te vinden. 

[Eventueel een kort groepsgesprek] 

 

EXTRA SLIDES LANGE PRESENTATIE  

 
 Wie gaat hiermee akkoord? 



   
 

NEEN! Waarom ontwikkelt de ene wel en de andere geen depressie? Dat de ene zwakker dan de andere 

zou zijn, heeft er helemaal niets mee te maken. Een depressie ontstaat steeds door een samenspel van 

verschillende oorzaken. Zo beïnvloeden verschillende lichamelijke (genen, chemische verstoring in de 

hersenen, alcoholgebruik,…), psychische (lange periode van stress, persoonlijkheid, familiale 

problemen,…) en sociale (uitsluiting en eenzaamheid, werkloosheid, natuurrampen,…) oorzaken elkaar. 

Het samenspel van factoren uit je omgeving, (negatieve) gebeurtenissen en je fysieke gevoeligheid 

bepalen dus de kans op een depressie. Je kan het vergelijken met hoge bloeddruk. Er zijn personen die 

een lichamelijke gevoeligheid hebben om dit te ontwikkelen, dit wil nog niet zeggen dat ze effectief een 

hoge bloeddruk zullen krijgen. Ook hun leefgewoonten en omgeving spelen hierbij een rol. Zo is het 

ook mogelijk dat iemand die helemaal geen lichamelijke gevoeligheid heeft, maar door een samenspel 

van andere oorzaken wel een hoge bloeddruk ontwikkeld. Is iemand zwak omdat hij een hoge bloeddruk 

heeft? Neen, het is een samenloop van omstandigheden. Dit geldt ook voor het ontwikkelen van 

depressieve symptomen, iedereen kan dus een depressie ontwikkelen. Aangezien geestelijke 

gezondheid deel uitmaakt van je algemene gezondheid en je aan gezondheidsproblemen kan werken, 

wil dit zeggen dat je ook je mentale problemen kan aanpakken. 

[Eventueel een kort groepsgesprek] 

 

 

 
Wie gaat hiermee akkoord? 

 



 

  

JA! Hulp voor klachten en zorgen kan je vinden bij vrienden en familie, bij de huisarts, in je vereniging, 

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 een 

medewerker van Tele-onthaal, bij de psycholoog, in een praatgroep, bij Centra voor Geestelijke 

Gezondheid,… Deze medewerkers staan steeds voor jou klaar. Ondervind je geen of slechts enkele 

klachten, dan kan Zilverwijzer helpen om depressie in de toekomst te voorkomen en om je beter in je 

vel te voelen. 

[Eventueel een kort groepsgesprek] 

 

 

 

 

Uit het voorgaande zagen we meermaals dat het mogelijk is om aan je geestelijke gezondheid te werken, 

om zo psychische problemen te voorkomen. Dit is ook het doel van Zilverwijzer, maar voor we bekijken 

wat Zilverwijzer precies inhoudt en hoe je eraan kan deelnemen, gaan we ons eerst richten op de tien 

tips van Fit in je Hoofd waar Zilverwijzer op gebaseerd is. 

Deze tips hebben tot doel om je veerkracht en zelfzorg te verhogen. Je kan zelf vrij kiezen met welke 

stappen en adviezen je iets wil doen want door (enkele) ervan toe te passen in je leven, kan je al 

geholpen zijn om beter om te gaan met negatieve gebeurtenissen en om te komen tot een gezonder 

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

Over welke tips gaat het nu? De winnaars van een filmwedstrijd rond de Fit in je Hoofd campagne, De 

Bond der Gepensioneerden De Voorzorg, leggen ze kort uit. 



 
[Filmpje] 

 

[LANGE PRESENTATIE: tijdens het filmpje worden de werkblaadjes rond de 10 tips (zie bijlage) en 

balpennen uitgedeeld.] 

 

INTERACTIEVE OEFENING 10 TIPS LANGE PRESENTATIE 

 

 

 

Iedereen heeft zelf al geleerd dat bepaalde dingen helpen op momenten waar het minder goed gaat. 

Nu je de tips gezien hebt, merk je misschien dat je nu al een aantal zaken van de 10 tips toe past. Of 

misschien pas je zelf andere technieken toe?  

We gaan dit nu eens meer in detail bekijken. Eerst vraag ik jullie om terug te denken aan een persoonlijk 

moeilijk moment. Dit kan een recente gebeurtenis zijn of iets van lang geleden. Jullie hoeven deze 

situatie niet met de groep te delen, je mag er gewoon aan terugdenken.  

Tijdens het filmpje zijn er blaadjes uitgedeeld. Daarop vinden jullie in het kort de 10 tips. We gaan nu 

deze manieren om je veerkracht te versterken overlopen. Wanneer je vindt dat je deze tip voldoende 

toepast of hebt toegepast op een moment zoals je uitgekozen herinnering, dan zet je een kruisje in de 

kolom ‘doe ik voldoende’. Indien dit niet het geval is, kan je een kruisje zetten in de kolom ‘doe ik 

onvoldoende’. Wie wil kan straks zijn bevindingen delen, maar het belangrijkste is dat je eerlijk blijft 

tegenover jezelf.  

 



 

 

 Tip 1: vind jezelf ok.  

“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 even de tijd om ‘doe ik voldoende’ of ‘doe ik onvoldoende’ aan te vinken.]  

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 even de tijd om ‘doe ik voldoende’ of ‘doe ik onvoldoende’ aan te vinken.]  

 

 

 

Tip 3: beweeg.  

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

ontspannen gevoel van, en verbetert het je nachtrust. Je kan eender welke lichaamsactiviteit kiezen die 

je leuk vindt: fietsen, wandelen, joggen, zwemmen, de trap nemen in plaats van de lift, …”  

[Geef de deelnemers even de tijd om ‘doe ik voldoende’ of ‘doe ik onvoldoende’ aan te vinken.]  

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 woning 

opnieuw inrichten, bloemschikken, een taart bakken, een leuke e-mail versturen, iemand aan het lachen 

maken, …”  

[Geef de deelnemers even de tijd om ‘doe ik voldoende’ of ‘doe ik onvoldoende’ aan te vinken.] 



 

 

Tip 5: reken op vrienden.  

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

vroegere collega’s, teamgenoten, kennissen, buren, kameraden, vrienden, familieleden. 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 even de tijd om ‘doe ik voldoende’ of ‘doe ik onvoldoende’ aan te vinken.] 

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 even de tijd om ‘doe ik voldoende’ of ‘doe ik onvoldoende’ aan te vinken.]  

 

 

 

Tip 7: ga ervoor.  

“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, vrienden opzoeken, met de kleinkinderen spelen, poetsen, een nieuw recept proberen, 

aan vrijwilligerswerk doen, 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 even de tijd om ‘doe ik voldoende’ of ‘doe ik onvoldoende’ aan te vinken.]  

 

 



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.”  

[Geef de deelnemers even de tijd om ‘doe ik voldoende’ of ‘doe ik onvoldoende’ aan te vinken.]  

 

 

 

 

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, een bad nemen, bidden, 

in de natuur zijn, …”  

[Geef de deelnemers even de tijd om ‘doe ik voldoende’ of ‘doe ik onvoldoende’ aan te vinken.]  

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 even de tijd om ‘doe ik voldoende’ of ‘doe ik onvoldoende’ aan te vinken.]  

[Mogelijke vragen voor de groep na het invullen: 

- Wie wil zijn bevindingen graag delen met de groep?  

- Passen jullie al veel tips zelf toe? 

- Welke tip is 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? 

- …. ] 

 

 

 

 

 

 



 

 

Voor meer informatie over de tips, kan je surfen naar www.fitinjehoofd.be  

Je vindt er elke tip uitgebreid terug, met foto’s, filmpjes en oefeningen bij. 

 

 

 

  

De 10 tips kan je uiteraard zelf toepassen in je leven. Het kan echter ook 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 zelfzorg van Vlaamse 60-plussers te 

verhogen. Dit wordt gedaan d.m.v. groepssessies die plaatsvinden in een organisatie in je buurt. Deze 

groepen zijn vrij klein, ongeveer 10 deelnemers, met een minimum leeftijd van 60 jaar. Ze worden 

begeleid door een opgeleide begeleider van minimaal 50 jaar. Iedereen die deelneemt, start met de 

basissessie. Daarna beslist de groep door middel van stemming aan welke groepssessies iedereen wil 

deelnemen. Sommige groepen doen er 2, andere 4, …. Men kan dus het thema en  aantal sessies kiezen. 

Een Zilverwijzer reeks bestaat  minstens uit 1 en maximaal uit 6 groepssessies.  

 

 

   

[Filmpje] 



  

 

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.  

 

 

 

  

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 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. 

Bovendien is niemand ooit perfect gezond. Soms ben je wat moe, een andere keer heb je wat last van 

je maag of heb je een snotneus. Niets ernstig, maar geen perfecte gezondheid. Dit geldt zeker ook voor 

de geestelijke gezondheid, daarom is het belangrijk om hieraan te blijven werken. Dit kan via de weetjes 

en oefeningen van Zilverwijzer die je in jouw leven kan toepassen. Zo kan je jouw geestelijke gezondheid 

verbeteren en onderhouden! En daar heeft uiteindelijk iedereen baat bij. 



 

  
 

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! 

 

EXTRA SLIDES LANGE PRESENTATIE 

 

 

 



 

 

 

Eigenlijk is of doet iedereen op sommige momenten een beetje gek. Gek zijn kan dus niet enkel en 

alleen gerelateerd worden aan geestelijke gezondheid en psychische klachten.  

Bovendien ontstaat deze gedachte vaak doordat mensen anderen veroordelen als ze weinig weten over 

geestelijke gezondheid. Jullie weten ondertussen al beter! Door anderen te vertellen over je eigen 

ervaringen en kennis kan je een bijdrage leveren aan het verminderen van vooroordelen en hierdoor 

meehelpen aan het verhinderen van psychische klachten bij elke 60-plusser! 

 

 

 

 

 
 

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

kunnen, wat dan weer positieve effecten heeft op alle andere aspecten van je leven. Ook zal 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! 

 

 

 

  

Al meer dan 20 sessies met meer dan 100 deelnemers in Vlaanderen, hier kan je lezen wat zij van 

Zilverwijzer vinden! 

[Geef rustig de tijd om alle reacties te lezen.] 

 

 



  
 

Wil je nog meer voordelen, getuigenissen en informatie? Surf dan naar www.fitinjehoofd.be en klik 

door naar de Zilverwijzer-pagina. 

 

 

 

 

[Deze pagina kan je aanpassen naargelang het eigen aanbod. Organiseer je zelf geen Zilverwijzer-

groepssessies? Dan kan je verwijzen naar sessies die in je buurt georganiseerd worden door andere 

organisaties of je kan verwijzern naar de Zilverwijzer-webpagina waar een Vlaams overzicht te vinden 

is: www.zilverwijzer.be]  

  



BIJLAGE  

Lijst ‘Tips om mijn veerkracht te versterken’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Doe ik voldoende Doe ik onvoldoende 

1. Ik vind mezelf ok   

2. Ik praat over problemen   

3. Ik beweeg voldoende    

4. Ik probeer soms iets 
nieuws uit 

  

5. Ik reken op vrienden   

6. Ik durf nee zeggen   

7. Ik ga ervoor = ik durf in 

een activiteit opgaan 

  

8. Ik durf hulp te vragen   

9. Ik gun mezelf rust   

10. Ik hou mijn hoofd boven 

water 

  

 

 

 

 

 

 


