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Beweeg met dat lijf!
Trage trappers en stappers in Zedelgem, samen met de verzorgende bewegen in Merelbeke, de rollende routes  
in Deurne, het zijn drie van de 41 mooie projecten die passen in ‘Liever actiever’. Het doel is ouderen meer te 
laten bewegen. 
tekst joke vandewalle beeld gfs ocmw deurne

In april 2014 lanceerde het Vlaams In-
stituut voor Gezondheidspromotie en 
Ziektepreventie (VIGeZ) in opdracht 

van het Agentschap Zorg en Gezondheid 
de oproep ‘Liever Actiever’. Van septem-
ber 2014 tot en met oktober 2015 startten 
er 41 projecten. Het belangrijkste doel 
is ouderen en eventueel kansengroepen 
meer te laten bewegen. 

Zedelgem stapt en trapt
Het OCMW van Zedelgem merkte dat 
de bezoekers van het lokaal dienstencen-
trum weinig bewegen, om verschillende 
redenen: ze hebben financiële moeilijk-
heden, het bestaande aanbod is te inten-
sief, de drempel naar het lidmaatschap 
van een vereniging is te hoog enzovoort. 
Daarom wilde het OCMW bijkomende 

en minder intensieve activiteiten voor 
de inactieve senior organiseren. Het wil-
de daarbij ook uitdrukkelijk de mensen 
met een beperking, voor wie er in de ge-
meente enkele residentiële voorzieningen 
zijn, bereiken.

Het dienstencentrum De Braambei-
er werkte een reeks initiatieven uit. Het 
organiseerde korte fietstochten met zijn 
fietsclub De Trage Trappers voor men-
sen die het tempo en de afstand van be-
staande fietsgroepen uit de gemeente niet 
meer aankonden. Bovendien bleek uit 
een informele rondvraag dat nogal wat 
mensen niet konden deelnemen, omdat 
ze niet over een (goede) fiets beschikten 
en geen geld hadden om er een te kopen. 
Dat leidde tot de aankoop van drie ge-
wone en twee elektrische fietsen die ter 
beschikking worden gesteld in het lo-
kaal dienstencentrum. Bezoekers kun-
nen de fietsen reserveren voor kleine 
boodschappen, medewerkers gebruiken 
ze bij huisbezoeken of andere overleg-
momenten. 

Behalve de fietsclub richtte het dien-
stencentrum de wandelclub De Trage 
Stappers op. Elke dag na het middageten 
wandelen ze ongeveer een kwartier, goed 
voor 2000 stappen. Maandelijks gaan ze 
naar de bibliotheek en zetten ze 1700 
stappen.

Op het programma stonden nog ande-
re activiteiten zoals zitturnen, een cursus 
gezondheid en voeding, diverse informa-
tieve sessies en een bewegingsactiviteit in 
samenwerking met de sportdienst.

Om ouderen warm te maken voor het 
aanbod kregen alle 70-jarigen een vrij-
williger op bezoek die hen uitnodigde om 
langs te komen in het dienstencentrum, 
deel te nemen aan een bewegingsactivi-
teit en een gezonde maaltijd te nuttigen. 
Anja Bardyn, directeur sociale zaken 
OCMW Zedelgem, blikt tevreden terug 

Ouderen bewegen vaak te weinig. 
Veel OCMW’s proberen daar iets 
aan te doen.
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op het afgelopen jaar: ‘De gebruikers en 
de medewerkers evalueerden alle acties 
positief. We stellen vast dat mensen heel 
blij zijn met het laagdrempelige aanbod 
en met de mogelijkheid om op hun eigen 
tempo te bewegen. De centrumraad van 
het dienstencentrum beveelt het behoud 
van het activiteitenaanbod sterk aan.’ 

Merelbeke zet cliënten in beweging
Sinds 2013 krijgen de cliënten van Thuis-
hulp De Regenboog (OCMW Merelbe-
ke) twee uur gratis gezinszorg op voor-
waarde dat ze gedurende acht weken een 
kwartier per week actief bewegen samen 
met hun verzorgende. Ondertussen is 
het project uitgebreid. Per team is er een 
verzorgende benoemd tot kapitein. Die 
neemt gedurende een jaar het voortouw 

in dit project. De kapiteins inventarise-
ren aantrekkelijke ideeën om senioren 
meer te doen bewegen en delen tips in 
het team over hoe de verzorgenden dit 
kunnen integreren in de dagelijkse be-
zigheden. Bovendien staan ze hun col-
lega’s bij wanneer het even niet vlot. Op 
die manier ligt het eigenaarschap van 
het project zoveel mogelijk bij de verzor-

genden zelf en worden zij uitgedaagd om 
hun grenzen te verleggen en hun kijk op 
het eigen werkterrein te verbreden. Deze 
werkwijze versterkt het teamgevoel. Het 
enthousiasme van de groep tilt minder 
sterke collega’s naar een hoger niveau. 
Ook de cliënten merken deze nieuwe 
manier van werken op en appreciëren 
ze enorm.

Gezonde gemeente

De oproep ‘Liever Actiever’ richtte zich naar lokale spelers: alle Vlaamse lokale 
besturen en erkende lokale organisaties en verenigingen konden een projectaan‑
vraag indienen. Zo konden lokale besturen concrete acties ondernemen binnen 
het kader van Gezonde Gemeente. Ze kregen hierbij ondersteuning van het VIGeZ 
en de Vlaamse Logo’s, bijvoorbeeld over hoe ze doelgroepen kunnen motiveren en 
hoe ze een project kunnen evalueren. Lokale besturen die nog geen kaas gegeten 
hebben van Gezonde Gemeente, kregen evengoed de kans om een projectaan‑
vraag in te dienen. 
Meer lokale verhalen en informatie over Liever Actiever vindt u op
www.gezondegemeente.be.

advertentie

www.purocoffee.com - 0800/44 0 88

Wij geloven in eerlijke lonen voor de 
boeren die onze koffie telen.
Puro zet zich ook in voor de bescherming
van de regenwouden. Voor elk kopje
koffie dat u drinkt, staan wij een 
financiële bijdrage af aan de 
natuurbeschermingsorganisatie
World Land Trust om bedreigde stukken 
tropisch regenwoud in Zuid-Amerika 
duurzaam te beschermen.
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Fietsclub De Trage Trappers organiseert korte fietstochten 
voor mensen die het tempo en de afstand van bestaande 
fietsgroepen uit de gemeente niet meer aankunnen.

Het OCMW werkt samen met onder 
meer de lokale kinesisten en huisart-
sen. Ook mantelzorgers zijn belangrij-
ke partners. Zij krijgen informatie over 
valpreventie en het belang van bewegen 
om vallen te voorkomen. Op die manier 
worden ze actief bij het project betrok-
ken.

In 2015 werkte het OCMW de ‘staan-
kalender’ uit met dagelijkse oefeningen 
en valpreventietips gebaseerd op het oe-
fenprogramma van het Expertisecen-
trum Val- en fractuurpreventie Vlaande-
ren en in samenwerking met een lokale 
kinesist. Het kocht twee hometrainers 
en vier stoelfietsen. Cliënten kunnen die 
gratis uitlenen en testen. Sommigen ha-
len nadien zelf een hometrainer of een 
stoelfiets in huis.

De initiatieven in Merelbeke blijven 
niet beperkt tot de thuishulp. Het lokaal 
dienstencentrum Wilgenhof startte met 
een cursus stoelturnen voor senioren 
met sedentair gedrag. Wegens het grote 
succes is stoelturnen nu structureel op-
genomen in het aanbod. 

An Van Damme van De Regenboog 
wijst op enkele kritieke succesfactoren 
in dit project. ‘Enerzijds heb je het eige-
naarschap, de inzet en het enthousiasme 
van de verzorgende. De verzorgenden 
die als kapitein meewerken tonen veel 
meer betrokkenheid en boeken betere 
resultaten met hun cliënten. De verzor-
gende blijft de spil om cliënten te moti-
veren. Anderzijds is het heel belangrijk 

vervoer naar de informatiesessies te or-
ganiseren om sociaal contact te bevor-
deren. Deze elementen houden we in het 
achterhoofd wanneer we nieuwe projec-
ten ontwikkelen.’

Antwerpen zet de stap
Met ‘Zet de stap!’ wil Antwerpen be-
weging stimuleren bij volwassenen, 
met specifieke aandacht voor senioren 
en kansengroepen. Het project bestaat 
uit verschillende onderdelen zoals een 

wandeldatabank en een interactief vor-
mingspakket, specifiek voor senioren 
en kansengroepen. Het district Deurne 
gaat nog een stapje verder. De zeven lo-
kale dienstencentra werkten er enkele 
korte wandelroutes uit die ‘rolvriende-
lijk’ zijn: de ‘rollende routes’. Deze rou-
tes zijn maximaal twee kilometer lang 
en je kunt ze met een rollator of rolstoel, 
maar evengoed met buggy’s of kinder-
wagens afleggen. Er is ook een rollende 
route die alle dienstencentra met elkaar 
verbindt. In elk dienstencentrum lig-
gen postkaartjes met de rollende routes. 
Alle faciliteiten op de routes zoals zit-
banken, drinkfonteintjes, de bibliotheek, 

het postkantoor zijn erop aangeduid. De 
betrokken dienstencentra organiseer-
den een zomer lang activiteiten om de 
rollende routes te promoten. Zo werd er 
op elke route een begeleide wandeling 
georganiseerd, een fotozoektocht of een 
natuurwandeling. En met enkele ‘start to 
walk’-initiatieven wilde men echt ieder-
een overtuigen om te wandelen. 

Het project is een groot succes en 
krijgt zeker een vervolg. Er zijn zelfs 
plannen om een ‘lopende route’ uit te 
tekenen. ‘De deelnemende senioren zijn 
na afloop van de informatiesessie vaak 
heel gemotiveerd om echt meer te be-
wegen,’ zegt Karen Geth, deskundige 
sport en coördinator van ‘Zet de stap!’. 
‘De harde cijfers en stellingen – bijvoor-
beeld: te weinig bewegen is even schade-

lijk voor je gezondheid als roken – die we 
tonen zorgen ervoor dat de boodschap 
blijft hangen. Veel senioren gaan graag 
met de stappenteller aan de slag. Die is 
heel tastbaar en geeft hun een gevoel van 
controle. Het blijft alleen moeilijk om 
de inspanning vol te houden. De meeste 
senioren die blijven wandelen, zijn men-
sen die eigenlijk voor het project ook al 
veel beweging namen. Het blijft dus een 
uitdaging om niet-actieve senioren aan 
het wandelen te krijgen en te houden.’  

 Joke Vandewalle is regionaal medewerker 

Oost-Vlaanderen van Netwerk Thuiszorg van 

de VVSG

Veel senioren gaan graag met de stappenteller 
aan de slag. Die is heel tastbaar en geeft hun 
een gevoel van controle.


