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De uitdaging

 De gezonde levensverwachting van senioren is nu gemiddeld 71 jaar.

 Voor lage inkomens is dit slechts 60 jaar 

 Voor hoge inkomens al 80 jaar

 Grote verschil ontstaat door andere leefstijlen.

 De grote uitdaging is:

 Zorg dat veel meer senioren gezond 80 kunnen worden.

 Maak het voor hun gemakkelijk om een gezonde leefstijl te volgen.

 Daardoor toename welbevinden senioren.

 Dan kunnen veel meer senioren nog enige tijd in gezondheid van 
hun pensioen genieten. 

 Doordat de periode van zorg korter wordt dalen de 
maatschappelijke kosten.



Regels voor een gezonde leefstijl

 Ga 6 dagen per week gezond bewegen voor de rest van je leven.

 Met veel duurtraining

 Met geregelde krachttraining 

 Geef minder geld uit dan je binnenkrijgt

 Stop met teveel of de verkeerde dingen eten

 Blijf actief deelnemen aan de verbetering van de maatschappij en 
voorkom eenzaamheid 

 Onderhoud een goede relatie met partner, familie, buren en kennissen 
en zorg indien nodig voor ze.

Eventuele invulling van de 7de dag:

 Een z.g. “Bourgondische” dag.



De FreeWheel Club

 Levenslang dagelijks voldoende bewegen is veruit de belangrijkste gezonde leefregel. 

 Elke dag zwemmen, wandelen of fietsen is wat eenzijdig en niet zo effectief.

 Dagelijks naar de sportschool vinden veel ouderen niet leuk, niet geschikt of te duur.

 Er zijn wel wat beweegclubjes maar deze komen maar 1x per week samen. 

 Daarom als experiment in 2010 begonnen met de FreeWheel Club

 Doelgroep senioren en anderen die overdag tijd vrij kunnen maken.

 Trainingen in groepsverband elke werkdag van 9.00 tot 10.00 uur.

 Altijd in de buitenlucht op een voetbalveld en een atletiekbaan.

 Begeleiding door deskundige vrijwilligers uit de doelgroep (peer coaching).

 Belangrijk is een leuke en gezellige sfeer tijdens de oefeningen.

 Na afloop even napraten in de kantine, eventueel met koffie of thee.

 Hulp en aandacht ook bij tijdelijke afwezigheid door blessures en ziektes.

 Contributie €5 per maand, dus betaalbaar voor elke inkomensgroep.

 Geen inschrijfgeld en opzegtermijn.



De dagelijkse trainingen

 Sportvelden zijn ideaal om aan grote

groepen afwisselende trainingen te geven.

 Duurtraining goed voor hart en bloedvaten:

 Sportief wandelen

 Circuittraining

 Oefenigen in spelvorm

 Krachttraining voor het behoud van sterke 

botten en de opbouw van spiermassa.

 Evenwichtstraining om valpartijen te voorkomen.

 Rek- en strekoefeningen die je leniger maken.

 Elke 6 weken een conditietest door meting aantal meters een deelnemer in 6 
minuten kan wandelen. 



Ons succes

 Gestart in 2010 met 10 leden, nu in 2016 met 80 leden en weinig afhakers.

 Gemiddeld is de helft van de leden dagelijks aanwezig.

 Leden merken al snel verbetering van conditie.

 Langer actieve leden vinden dan ook dat hun conditie nu geweldig is. 

 De meeste leden presteren tijdens de looptesten nog steeds beter. 

 Veel leden zijn nu midden 70 en lijken dit nog jaren te kunnen volhouden

 Dagelijkse contacten helpen ook bij het voorkomen van eenzaamheid.

 Werken zonder enige subsidie.



Conclusie

 Door eenvoudige aanpassingen in hun leefstijl kunnen senioren gemiddeld 

veel langer gezond, vitaal en zelfredzaam blijven.

 Moedig daarom senioren aan om zelf leefstijlprogramma’s op te zetten en

elkaar te coachen, zodat zorgprofessionals worden ontlast.

 Deze leefstijlprogramma’s moeten behalve effectief, vooral ook leuk, 
laagdrempelig en goed passen in het dagritme van senioren. 

 Word niet te afhankelijk van structurele subsidies van overheden want bijna 

elke nieuwe regering of gemeenteraad verkiest weer een andere regeling.

 De voortdurende stijging van de zorgkosten kan het best worden afgeremd 

door veel meer senioren over te halen tot een gezondere leefstijl. 



Uitbreidings

plannen



Groot ontmoetings- en activiteitencentum

 Activiteiten van de FreeWheel Club niet passend voor alle senioren. Werken nog, doen 
overdag vrijwilligerswerk, zijn mantelzorger of passen op kleinkinderen. 

 Ook niet geschikt voor senioren met een al te slechte conditie en/of gezondheid.

 Veel senioren geloven nog niet in vergroten eigen kans om gezond en vitaal oud te 
worden en moeten hiertoe nog worden verleid.

 Veel senioren dreigen eenzaam te worden door verlies of gemis van partner, werk, 
gezondheid of door financiële problemen.

 Stichting FreeWheel, opgericht door de FreeWheel Club en 2 lokale KBO-
seniorenverenigingen, wil een leegstaand voormalig binnenbad aankopen en 
ombouwen tot een groot ontmoetings- en activiteitencentrum.

 Onder 1 dak komen er dan elke dag aantrekkelijke en betaalbare mogelijkheden voor 
ontmoeting en creatieve, innovatieve, educatieve en beweeg activiteiten. 

 Met geavanceerd testcentrum voor het periodiek laten meten van gezondheid en 
conditie.

 Realisatie en exploitatie zonder structurele subsidie door senioren onder eigen regie. 

 Oprichting van een (preventieve) zorg coöperatie, die een deel van de preventieve zorg 
voor ouderen kan overnemen van de gemeente.




