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Danslessen als recept voor ouderen met Parkinson en 
pijnklachten 

Zorgverzekeraar De Friesland vergoedt vanaf januari danslessen aan mensen met Parkinson. Daar heeft 

Marlien Seinstra, artistiek directeur en dansdocent bij DeDansDivisie, hard voor gestreden met haar project 

'Dans op Recept'. Waarom maakt De Friesland deze keuze? 

LEES MEER 
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Beweegmanifest dementie 

Bewegen is belangrijk voor onze gezondheid, maar 

voor iemand met dementie is dat niet altijd 

vanzelfsprekend. Waar kunnen we rekening mee 

houden? In het 'Beweegmanifest van mensen met 

dementie, voor mensen met dementie' van HANN 

vind je de belangrijkste tips van mensen die zelf 

dementie hebben en hun naasten.  

LEES MEER 

 

 

   

 

Ondersteuning ouderen bij 
zingeving 

Door ondersteuning te bieden bij zingeving wil 

Sven de Langen, wethouder Volksgezondheid, 

Ouderen, Zorg en Sport van Rotterdam, het 

gesprek aangaan met ouderen. Gesprekken over 

levensvragen dragen bij aan het verminderen van 

eenzaamheid. Lees op BeterOud het artikel en 

bekijk de uitgebreide video 'Zingeving in de stad' 

met de wethouder.  

LEES MEER 

 

 

      

 

Regelhulp-gids 'verward 
gedrag' 

In de gids lees je alles over het regelen van 

passende zorg en ondersteuning voor 

mensen met verward gedrag. Lees in de 

gids ook het ervaringsverhaal van Karlijn 

die als studente in verwarde staat naar het 

politiebureau werd gebracht. Download de 

gids op onze website in pdf-vorm.  

LEES MEER 

    

 

Inspiratiesessie corona: blijf 
belangstellend 

Zie de coronaperiode niet alleen vanuit negatief 

oogpunt, maar haal ook mooie ervaringen op. 

Die boodschap geeft gespreksleider Maurice de 

Korne de deelnemers mee aan de BeterOud-

inspiratiesessie. In duo's delen jongeren en 

ouderen ervaringen met elkaar. 

LEES MEER 

    

   

https://c.spotler.com/ct/m16/k1/2pFBRBKqGxQxXUY8P0uaqaDqpVsijFLgbf_F72JJ8yNNpqwsyb1NP3EzShAxAIJyXUJ5F1jm4n1bxyPf9_-y2g/xgNLCHtJ8k5KvNt
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https://c.spotler.com/ct/m16/k1/0c41wY36yO2ZGSxiOQCIYoNbcUyX96r1n1v0uj_zE9XtRaLkeLx8Ayy2A9LkpK3wtkD2ZPBbnYsQYAZVFWOnBA/BIIXMZr7bwPzHaK
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/xRzNoybxAPBWvsf9xx73KAob4fuRbcZ-7R-OFzhujrZxK-KOOYUGzzTQv8ed6cCIUm2B-Jhafbf8pVbzmwouUg/CLI6R6mwV2Um4uA
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/OqRDcloEIg-YtOOBjgqSwqBhs9hYJyTPuJM3ASLgXUdBx6zfvHneFw88BwxP5NZYb-E5LCqH-eJnWuvHAo_LQw/pVi75Rq4M4shb9B


Agenda 

24 november 

Landelijke conferentie 'Een nieuwe generatie ouderen langer thuis'. Klik hier voor het agenda-item.  
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