
 

Hoe ik de jaarconferentie “Een nieuwe generatie ouderen(zorg) 2018” heb ervaren 

 

In de vroege ochtend - het was donker en het motregende - ging ik voor de vierde keer naar het 

congres “Een nieuwe generatie ouderen(zorg)”. Ik zat te mijmeren of mijn verwachtingspatroon niet 

te hoog was, gezien mijn voorgaande bezoeken. 

Na een half uurtje dook het NBC-gebouw in Nieuwegein op en werd ik blij verrast door een echte 

seniorenrockband die mijn favoriete muziek speelde. Ik was beland bij een nieuwe generatie 

ouderen, maar het waren niet alleen maar ouderen: van de bijna 700 aanwezigen bleken er vier 

generaties vertegenwoordigd te zijn. 

Ik leerde dat de drie levensfases leren, werken en rusten niet meer gelden vandaag. Er is een nieuwe 

levensfase bij gekomen, nu geldt: leren, werken, actief zijn en rusten. Dit is volkomen in lijn met mijn 

eigen ervaring. De nieuwe vraag na pensionering zal dus zijn: wat wil je worden, wat wil je gaan 

doen? 

Er was een voor mij emotioneel verhaal over een oudere die gevallen was en lang op de grond had 

gelegen in een ontluisterende toestand. In haar bijzijn werd later dit verhaal verteld aan haar 

kinderen. Dit was een slecht voorbeeld van waardig oud worden met behoud van je identiteit. Ik heb 

zo’n voorval meegemaakt met mijn schoonzusje die 3 dagen op de grond heeft gelegen. Ook maak ik 

mee dat vooral 80+ niet serieus meer wordt genomen en dat ze behandeld worden als een kind. 

Veel aandacht was er voor nieuwe woonvormen voor ouderen waarbij e-Health en domotica en ICT 

ondersteunend zijn. Hierbij kan ook dagen op de grond blijven liggen na een val voorkomen worden. 

Veel aandacht en voorbeelden waar ook ouderen elkaar kunnen ondersteunen. 

Ook een prachtig verhaal van een belangrijke groep oudere migranten, over risicofactoren en 

diversiteit. Het pact voor de ouderenzorg gaat via drie actielijnen ondersteuning geven. 

Hierna kwam een parade van hartverwarmende innovatieve pitchers waarbij dementie en 

mantelzorg centraal stonden. Ook kwam onze minister Hugo de Jonge, die met zijn ervaring als 

wethouder van Rotterdam nu landelijk zeer nuttige activiteiten voor ons opstart met ambitieuze 

programma’s als “pact voor de ouderen zorg” en “toekomstige zorg thuiswonende ouderen”.   

Gedurende de goed verzorgde lunchpauze, waren er twaalf verschillende rondetafelgesprekken 

mogelijk. De keus was heel moeilijk. Gedurende deze interactieve gesprekken werd veel ervaring 

uitgewisseld. Er was ook een informatiemarkt met tientallen stands waar altijd wat te leren valt. 

‘s Middags waren er twee rondes van ieder acht inspiratiesessies en interactieve werksessies waar 

zowel voor de langdurige zorg als thuiszorg en ook de gehandicaptenzorg veel te halen was. 

Ik ben getroffen door de enorme passie die bestuurders en zorgprofessionals hebben voor hun vak. 

Er was veel aandacht voor de knelpunten van ouderen en methoden om de regie in eigenhand te 

houden, nu en in de toekomst.  



Na een informele borrel nam ik afscheid van een professioneel georganiseerd congres en reed ik vol 

inspiratie weer naar huis. De dag had mijn verwachtingspatroon overtroffen, ik ga de vijfde keer 

zeker weer. 

Han van Doorn (81 jaar)  


