
 

Antwoorden op de vragen uit de livechat  
Lezing Gezond Ouder Worden 

 
 
Erik Altena 
Wij richten ons met nutritionele en functionele voedingsmiddelen op een hogere kwaliteit van leven 
voor ouderen.  
1. Mijn vraag aan u is de volgende: hoeveel gram eiwit adviseert u per kg lichaamsgewicht.  

 
2. Mijn 2e vraag is Hoe krijgen wij voeding als eerste hoofdstuk in de strategie bij 

woonzorginstellingen? 
 
Reactie van diëtist en leefstijlcoach Annemarie: 
Beste Erik,  
Wij hebben afgelopen week ook een mail van jou ontvangen via de praktijk. Wij nemen contact met 
je op om een afspraak te maken.  
 
Casper van Kerkhof 
1. In hoeverre passen jullie (de fysiotherapeuten) het gezond ouder worden toe in de praktijk? 
2. En wie adviseren jullie in de praktijk de ouderen of juist de jongeren? En waarom? 
 
Reactie van fysiotherapeut Coralien: 
Beste Casper, 
Ik denk dat we kunnen zeggen dat we steeds meer toe gaan naar het stukje preventie. Binnen onze 
praktijk richten wij ons hier ook steeds meer op. Hoe kunnen we voorkomen dat we problemen gaan 
krijgen en hoe kunnen we bewegen toepassen. Dit geldt met name ook voor jongeren. Juist daar 
moet je al gericht en vroeger mee beginnen en dit proberen we ook steeds meer in onze praktijk toe 
te gaan passen. 
Daarnaast kijk ik samen met mijn oudere doelgroep al gericht tijdens een behandeling hoe we 
kunnen zorgen dat het in en rondom huis veilig blijft zodat het valrisico minder word. Ook kijken we 
hoe mogelijke aanpassingen in huis ervoor zorgen dat de mensen langer zelfstandig kunnen blijven 
wonen. Ik hoop dat dit zo antwoord geeft op de vraag. 
 
Nick Brugman.  
1. Ik heb nog een vraag voor mevrouw de Braak. Heeft het al effect als je je telefoon meeneemt 

naar bed om enkel je wekken te zetten? 
2. Heeft de eenzaamheid door Corona ook effect op de duurzaamheid van het leven? 
 
Reactie van leefstijlcoach en fysiotherapeut Berlinda: 
Dat is prima om te doen, maar waarom zou je hem al niet voor de hele week zetten? Dan hoef je 
hem niet meer aan te raken. Met betrekking tot het slapen, gaat het om het licht van de telefoon, 
van het schermpje zelf. Beperk dat kort voor het slapen tot het minimale.   
 
Alex Schaap 
Een ouder persoon is een jong mens die zich afvraagt wat er in hemelsnaam met zijn/ haar lichaam is 
gebeurt!... Ik kan er nog niet aan wennen!  
 
 
 
 
 



 

 
 
William Teerlinck 
Hoe blijf je positief als ouderen? 
 
Reactie van praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg Roel: 
Beste William, 
Doe dingen die je leuk vind. Tip: vul het spinnenweb in en kijk waar je blij van wordt. Vanuit het 
spinnenweb kun je zien waar nog rek zit. Breidt uit waar je goed in bent en vrolijk van wordt. Het 
spinnenweb vind je op: https://mijnpositievegezondheid.nl/ 
 
Alex Schaap 
Dank voor dit leuke initiatief. Zeker helpend!  
 
Erik Altena 
Goed initiatief deze live stream op een zeer belangrijk topic!  
 

https://mijnpositievegezondheid.nl/

