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1. Introductie
Dit handboek is ontwikkeld in het kader van het Erasmus+-project "ProADAS: promotion of Active
Digital Ageing Skills" gefinancierd door de Europese Commissie en uitgevoerd door een consortium
van partners uit 6 Europese landen – België, Kroatië, Cyprus, Frankrijk, Griekenland en Italië.
Het ProADAS-project heeft tot doel de kloof tussen vergrijzende bevolking en digitale geletterdheid
aan te pakken en de belanghebbenden, deskundigen en beoefenaars op het gebied van
volwasseneneducatie en levenslang leren te versterken en te versterken.
De derde output van het project "ProADAS handbook" zal meer achtergrond bieden aan
professionals, maatschappelijk werkers, seniorenadviseurs, volwassen opvoeders en trainers, NGO's
en maatschappelijkeorganisaties, derdejaars universiteiten en tweedekansscholen over hoe een
adequate en geschikte leeromgeving kan worden creëren voor senioren die worden opgeleid op basis
van digitale vaardigheden. Principes van gerontologie, psychologie, mentoring en coaching en
pedagogiek worden geïntegreerd in het handboek.
Het bezitten van een "slim pakket" van digitale vaardigheden is vandaag de dag een onmisbare
parameter voorinclusie: sociale, economische, culturele, relationele inclusie van mensen.
In 2006 hebben het Parlement en de Europese Raad in hun aanbevelingen ook de digitale
competentie opgenomen van de acht bevoegdheden die essentieel worden geacht voor "actief
burgerschap".
In het digitale tijdperk moet daarom de delicate grens tussen burgerschap in formele zin en
burgerschap in materiële zin worden herdefinieerd en vervangen op het snijvlak van drie essentiële
elementen: de mogelijkheid om toegang te krijgen tot ICT - informatie- en
communicatietechnologieën (digitale inclusie); de mogelijkheid om het gebruik ervan te leren
(digitale vaardigheden); het verwerven van onderscheidingsvermogensvaardigheden (Digitale
Competentie) voor een bewust en verantwoord gebruik van ICT.
Het doel van het handboek is richtsnoeren te geven voor de opleiding van oudere volwassenen, het
ondersteunen van opleiders bij het vergroten van het sociaal en cultureel kapitaal en het nastreven
van een hoge waarde van overdraagbaarheid.
Eerst zal het handboek richtsnoeren presenteren over de onderwerpen digitale geletterdheiden
actieve verouderingsbevordering.
Vervolgens zal een verzameling voorbeeldscenario's worden gepresenteerd, met als doel de opleiders
op praktisch niveau mondiger te maken en de opleiders te ondersteunen bij het omgaan met
specifieke omstandigheden of barrières.
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2. Samenvatting
Dit handboek is ontwikkeld in het kader van het Erasmus+-project "ProADAS: promotion of Active
Digital Ageing Skills" gefinancierd door de Europese Commissie en uitgevoerd door een consortium
van partners uit 6 Europese landen – België, Kroatië, Cyprus, Frankrijk, Griekenland en Italië.
Het ProADAS-project heeft tot doel de kloof tussen vergrijzende bevolking en digitale geletterdheid
aan te pakken en de belanghebbenden, deskundigen en beoefenaars op het gebied van
volwasseneneducatie en levenslang leren te versterken en te versterken.
De derde output van het project "ProADAS handbook" zal meer achtergrond bieden aan
professionals, maatschappelijk werkers, seniorenadviseurs, volwassen opvoeders en trainers, NGO's
en maatschappelijkeorganisaties, derdejaars universiteiten en tweedekansscholen over hoe een
adequate en geschikte leeromgeving kan worden creëren voor senioren die worden opgeleid op
basis van digitale vaardigheden. Principes van gerontologie, psychologie, mentoring en coaching en
pedagogiek worden geïntegreerd in het handboek.
Het doel van het handboek is richtsnoeren te geven voor de opleiding van oudere volwassenen, het
ondersteunen van opleiders bij het vergroten van het sociaal en cultureel kapitaal en het nastreven
van een hoge waarde van overdraagbaarheid.
Eerst zal het handboek richtsnoeren presenteren over de onderwerpen digitale geletterdheiden
actieve verouderingsbevordering.
Vervolgens zal een verzameling voorbeeldscenario's worden gepresenteerd, met als doel de
opleiders op praktisch niveau mondiger te maken en de opleiders te ondersteunen bij het omgaan
met specifieke omstandigheden of barrières.
Na het opstellen van de richtsnoeren van elk land inzake digitale geletterdheid en actief ouder
worden, kunnen wij toeterendatde Europese richtsnoeren inzake digitale geletterdheid en actief ouder
worden voor een groot deelbepalendzijn voor het beleid van de verschillende Europese landen op dit
gebied. Bovendien geeft elk land specifieke accenten aan het Europese beleid om het algemene
beleid aan te passen aan de behoeften van de vergrijzende bevolking van het land. Voorgestelde
scenario's en richtlijnen kunnen zorgverleners en opleiders in het volwassenenonderwijs helpen om
met specifieke situaties om te gaan bij het trainen van oudere volwassenen op ICT-vaardigheden.
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3. Richtlijnen voor digitale geletterdheid
Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de richtsnoeren op Europees niveau, in de zes landen, dus
België, Kroatië, Cyprus, Frankrijk, Griekenland en Italië. Deze richtsnoeren zullen laten zien hoe
digitale geletterdheid en actief en gezond ouder worden in elk land wordt waargenomen.

3.1 Aanbevelingen in België om digitale geletterdheid bij ouderen te verhogen
Digitale vaardigheden en digitale geletterdheid is een federale (nationale) machtiging.
"Digitaal België" is het actieplan, dat de digitale langetermijnvisie voor ons land schetst en vertaalt
naar duidelijke ambities. Op basis van vijf duidelijke, specifieke prioriteiten willen we België steviger
op de digitale kaart zetten. (Digitaal België, sd)
Het actieplan bevat 5 prioriteiten:
1. Digitale infrastructuur:
Elk jaar verdubbelt het mobiele verkeer en verdubbelt het internetverkeer elke twee tot drie jaar.
Investeringen in digitale infrastructuur zijn noodzakelijk om de digitale economie te kunnen
blijven groeien. "Digital Belgium" richt zich op een state-of-the-art netwerkinfrastructuur, die
klaar is om het "internet of things" en "big data" volledig te exploiteren.
2. Digitaal vertrouwen en digitale veiligheid
Om te kunnen groeien heeft de digitale economie vertrouwen en veiligheid nodig. Dat betekent
eerbiediging van de rechten en strategische en doeltreffende aanpak van illegale praktijken. Pas
als burgers en bedrijven er volledig op kunnen vertrouwen dat hun gegevens online veilig zijn, kan
de digitale economie haar volledige potentieel bereiken.
3. Digitale overheid
Zowel burgers als bedrijven moeten in 2020 alle communicatie met de overheid digitaal kunnen
voeren en dit via een gebruiksvriendelijk kanaal kunnen doen.
4. Digitale economie
Volgens berekeningen van de Raad van Lissabon zullen digitale innovaties de komende jaren
verantwoordelijk zijn voor het creëren van vijf nieuwe banen voor elke twee die verdwijnen.
Digitalisering stimuleert mensen om ondernemend te zijn en brengt nieuwe spelers in het veld.
Het resultaat is robuustere concurrentie, meer innovatie en hogere kwaliteit van dienstverlening.
"Digital Belgium" ondersteunt een aanpak, die de digitale economie stimuleert en het vooruitzicht
op banen en groei vergroot.
5. Digitale vaardigheden en banen
Dit project is gefinancierd met steun van de Europese Commissie. Deze publicatie weerspiegelt alleen de standpunten van de auteur en de Commissie
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In de toekomst zullen negen van de tien banen digitale vaardigheden vereisen. Overheden
moeten er dan ook op toezien dat zoveel mogelijk burgers, ongeacht hun leeftijd en achtergrond,
gebruik kunnen maken van de nodige digitale mogelijkheden. Het verkrijgen van de minimale
hoeveelheid digitale vaardigheden is hiervoor cruciaal.
Met betrekking tot de vergrijzing is vooral de laatste prioriteit van groot belang.
Wat digitale inclusie betreft, staat in het actieplan dat niet iedereen over de middelen, de
vaardigheden of het zelfvertrouwen beschikt om optimaal gebruik te maken van de vele
mogelijkheden die nieuwe digitale technologieën bieden. Door gerichte maatregelen te nemen,
willen we de digitale kloof wegwerken en ervoor zorgen dat niemand achterblijft. Het internet heeft
de macht om mensen met elkaar te verbinden. Daarom bevorderen we ook de enorme
mogelijkheden, die het internet biedt om mensen met elkaar te verbinden: hen betrekken bij het
publieke debat, hen in contact brengen met een nieuwe werkgever of vanuit huis in contact blijven
met familie of verzorgers. (Kenniscentrum Mediawijsheid, sd)
Conclusie
Belangrijke acties op het gebied van digitale geletterdheid en digitale vaardigheden in België zijn
aanwezig, maar oudere volwassenen zijn geen primaire doelgroep in het huidige beleid (tot 2019).

3.2 Aanbevelingen in Kroatië om digitale geletterdheid bij ouderen te verhogen
De demografische trend in Kroatië lijkt op de recente trends in andere Europese landen. In Kroatië maken
ouderen van 65 jaar en ouder nu meer dan 17 procent van de totale bevolking uit. Het aandeel van deze
leeftijdsgroep groeit al sinds de jaren negentig. Dit komt overeen met het demografische fenomeen dat
voorkomt in andere Europese landen waar ouderen van 65 jaar en ouder tussen de 17 procent (EU-25) en
17,2 procent (EU-15) van de bevolking uitmaken. Evenzo neemt het aandeel van de zeer oude, 80-plussers
sinds de jaren negentig ook in Kroatië toe.

Het groeiende aantal vergrijzende bevolking zal de sociale zorg- en gezondheidszorgstelsels onder
druk zetten en zal leiden tot een verminderde beschikbaarheid van zorgpersoneel. Om deze
uitdagingen het hoofd te bieden, zullen ICT en ondersteunende technologieën een belangrijke rol
spelen om mensen te helpen gezond te blijven en langer zelfstandig thuis te wonen. Hoewel het
bemoedigend is dat managers over het algemeen positief zijn over oudere hotelmedewerkers, zijn
oudere werknemers nog steeds ondervertegenwoordigd in veel horecabedrijven.
Oudere werknemers maken minder gebruik van ICT in hun werk, gebruiken minder ingewikkelde
applicaties en hebben meer moeite met het gebruik van ICT. De empowerment van oudere ICT's is
geen kwestie van sociale vaardigheden, ICT-vaardigheden of aanvullende vaardigheden, maar is
waarschijnlijker het gevolg van hun interesse in ICT- en ICT-gebaseerde activiteiten. Leeractiviteiten
in ICT-gebaseerde activiteiten en participatiefrequentie bleken voorspellers te zijn van zowel
Dit project is gefinancierd met steun van de Europese Commissie. Deze publicatie weerspiegelt alleen de standpunten van de auteur en de Commissie
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betekenis- als competentie-/zelfbeschikkingsdimensies. Ondanks de toegenomen internettoegang en
betaalbaarheid staan ouderen nog steeds voor uitdagingen bij het aanleren van
internetvaardigheden. Bij het minimaliseren van de grijze kloof moet rekening worden gehouden met
landtype, economische uitdagingen en culturele overtuigingen.
Regeringen erkennen het belang van de financiering van dergelijk onderwijs, maar evidence-based
onderzoek moet het beleid blijven informeren om de financiering te maximaliseren en de vele fysieke
leeftijds- en culturele problemen op te lossen die van invloed zijn op de toegang van ouderen tot het
leren van internetvaardigheden. Communicatieoplossingen kunnen gunstige effecten hebben om in
contact te blijven met familie en vrienden. ICT-systemen kunnen ouderen de mogelijkheid geven zich
minder eenzaam te voelen door regelmatig video-gebaseerde gesprekken te voeren met
familieleden, vrienden, buren of mantelzorgers. In residentiële omgevingen kan meer sociale
ondersteuning via ICT leiden tot een verminderd niveau van sociaal isolement en depressie bij
ouderen en positieve effecten hebben op gezondheid en tevredenheid.
De Europese Unie heeft het initiatief voor slimme specialisatiestrategieën (RIS3) gelanceerd, een
nieuwe benadering van economische ontwikkeling die is verankerd in gerichte steun voor onderzoek
en innovatie. De ontwikkeling van de S3 voor Kroatië, een nieuwe EU-lidstaat, komt in een tijd van
intensieve nationale hervormingen en beleidswijzigingen. Onlangs zijn een aantal belangrijke
strategieën aangenomen of zijn zij bezig met uitwerking en/of herziening. De S3 streeft ernaar alle
relevante aspecten van de verschillende sectorale strategieën te verenigen in een kader dat een
langetermijnperspectief heeft (2020) en de basis zal vormen voor slimme groei. De kloof tussen DE
ICT-vaardigheden tussen Kroatië en de EU heeft een negatief effect op het gebruik van e-commerce,
e-overheid, e-praktijken in het algemeen. De huidige situatie vereist het nemen van concrete,
duidelijk geformuleerde en gekwantificeerde maatregelen voor de periodes 2014-2020. Nieuwe
strategieën en veranderingen in het nationale economische beleid zijn noodzakelijk, met name met
betrekking tot de financiering en het beheer van onderwijs, onderzoek, innovatie en ondersteuning
van het bedrijfsleven. Vanwege de beperkte middelen en capaciteiten concentreert de strategie zich
op een beperkt aantal prioritaire sectoren die worden gedefinieerd op basis van sterke punten en
O&O-potentieel voor innovatieontwikkeling met basis voor export. De voorgestelde maatregelen in
S3 zijn gericht op het voorkomen van versnippering van het onderzoek, op de concentratie van
structuurfondsen, overheidsbegrotingen en particuliere middelen op prioriteiten met
concurrentievoordeel en met het hoogste ontwikkelingspotentieel.
De strategische basis van ICT wordt versterkt door nationale documenten op het gebied van
onderwijs, wetenschap, technologie, innovatie en industriële ontwikkeling waarin ICT een
prominente rol kreeg: de Kroatische industriële strategie 2014 – 2020 stelde dat deze industrie een
groot groei- en werkgelegenheidspotentieel heeft (met name ingenieurs)194; e-Kroatië 2020strategie; Nationale cyberveiligheidsstrategie (NCSS) en de strategie voor breedbandontwikkeling in
de Republiek Kroatië 2016-2020. De onlangs opgerichte Nationale Raad voor digitale economie heeft
tot doel een actief partnerschap tot stand te brengen tussen alle relevante belanghebbenden bij de
Dit project is gefinancierd met steun van de Europese Commissie. Deze publicatie weerspiegelt alleen de standpunten van de auteur en de Commissie
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ontwikkeling van de digitale economie, door de doelstellingen en prioriteiten voor de
totstandbrenging van een interne digitale markt vast te stellen. De Raad heeft een rol van
adviesorgaan van de Kroatische regering bij de transformatieprocessen van de economie van de
ontwikkeling van digitale technologieën. Kroatië heeft de neiging zijn investeringen te concentreren
met het oog op de ondersteuning van geïdentificeerde TPA 's op het volgende specifieke gebied, zoals
e-healthoplossingen en aanverwante technologieën en op ICT gebaseerde diensten en toepassingen
ter verbetering van de levenskwaliteit van personen met een handicap, met inbegrip van oplossingen
voor alternatieve en augmentatieve communicatie . Op het gebied van internetdiensten zijn
belangrijke RDI-resultaten gerelateerd aan gezondheid en voedsel. Verschillende aspecten van de
toepassing van ICT in de gezondheidszorg, hulp aan ouderen en mensen met speciale behoeften
wordt onderzocht in een aantal projecten: UNIVERSAAL – Universal open platform and reference
Specification for Ambient Assisted Living (FP7-ICT), eWall for Active Long Living (FP7-ICT), Carewell –
Multi-level integration for patients with complex needs (CIP-ICT ), ICT-OC – ICT Competence Network
for Innovative Services for Persons with complex Communication Needs (IPA SIIF), ICTGEN –
Information and Communication Technology for Generic and Energy Efficient Solution with
Applications in e/m-Health (EFRO), DIABICT – Technology Platform for New ICT Strategies in Diabetes
Therapy and Control (EFRO).
Conclusie
Digitale geletterdheid is belangrijk als lees- of schrijfvaardigheid en omvat digitale vaardigheden en
kennis zoals het werken met tekstverwerkingssoftware en spreadsheets, het gebruik van
webbrowsers, e-mail- en internetbrowsers, en de adoptie van deze fundamentele digitale
vaardigheden voor werklozen vergroot de kansen om een baan te vinden en ze concurrerender te
maken op de arbeidsmarkt. Net als in de andere Europese landen zijn er belangrijke acties op het
gebied van digitale geletterdheid en digitale vaardigheden in Kroatië - ook dankzij het UE-beleid aanwezig, maar oudere volwassenen zijn geen primaire doelgroep in het huidige beleid (tot 2019).

3.3 Aanbevelingen in Cyprus om digitale geletterdheid bij ouderen te verhogen
De ouderenzorg op Cyprus is verdeeld over thuis- en hospicegerichte/ geïnstitutionaliseerde zorg. In
het eerste geval kunnen individuen financiële steun krijgen van de staat (Department for Social
Inclusion of People with Disabilities, Ministry of Labor) om toegang te krijgen tot een aantal
technologische upgrades die hun dagelijkse levensomstandigheden zullen verbeteren. Deze kunnen
onder andere niet-gladde vloertegels zijn, "slimme" verlichting die automatisch reageert op beweging
om vallen te voorkomen, toevoeging van muurondersteuning om mensen met een visuele /
loopstoornis te helpen bij het bewegen binnen het huis, speciale voorzieningen voor mobiliteit via
rollator of rolstoel, evenals aanpassing van badkamer / douche om mensen met verschillende
handicaps tegemoet te komen. Daarnaast ontvangen senioren met verschillende vormen van
arbeidsongeschiktheid financiële steun die gericht is op ofwel de gedeeltelijke vergoeding van
Dit project is gefinancierd met steun van de Europese Commissie. Deze publicatie weerspiegelt alleen de standpunten van de auteur en de Commissie
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familieleden die optreden als hun mantelzorger of de formele tewerkstelling van externe
mantelzorgers/ thuisassistenten.
Wat de opleidingsmogelijkheden betreft, is er helaas geen formele eis voor een minimumopleiding
voor de mantelzorgers of de ouderen zelf. Zowel vrijwilligersorganisaties als NGO's hebben echter
geprobeerd te helpen door korte trainingen te organiseren met betrekking tot gebieden zoals
taalvaardigheden (omdat de meeste externe assistenten buitenlands zijn en daarom de lokale taal
niet kunnen gebruiken) basiscomputervaardigheden en eerste hulp. Onder de organisaties die
relevante certificering bieden, zijn de meest bekende de Cyprus-tak van het Rode Kruis, St John
Ambulance, de centra voor volwassenenonderwijs van de staat en de universiteiten van Cyprus (met
name de Cyprus University of Technology en de European University Cyprus / Microsoft Innovation
Center). De certificeringsniveaus en de duur van de opleiding variëren van slechts enkele uren (bv.
seminars over basiscomputervaardigheden, variërend van 10 tot 200 uur theoretische en praktische
opleiding) tot volledige postdoctorale cursussen, zoals de EUC-master in gerontologie (90 ECTS).

3.4 Aanbevelingen in Frankrijk om digitale geletterdheid bij ouderen te verhogen
Om de digitale geletterdheid van senioren te versterken, is er een lijst met aanbevelingen over hoe
ze te benaderen tijdens trainingen:
1) Evaluatie van het ICT-niveau van de deelnemers
Om het niveau van de groep te evalueren kan een online vragenlijst worden aangemaakt – niet
verplicht. We raden de volgende vragen aan:
Bent u in het bezit van een ICT-tool? Hoeveel keer per week gebruik je het? Wat is de hoofdactiviteit
die u uitvoert met ICT? Wat is uw favoriete apparaat (smartphone, tablet, laptop etc.)? Maakt u
gebruik van sociale netwerken? Enz.
Het programma moet flexibel zijn op basis van de vaardigheden en kennis van de leerlingen en indien
nodig worden bijgelezen.
2) Onderwijsaanpak
De onderwijsaanpak moet worden geïndividualiseerd. Als een van de deelnemers bijvoorbeeld
langzamer is dan de rest van de groep, moet de trainer zich op hem/haar concentreren en de groep
laten testen wat eerder werd genoemd. Het is nodig om tijd te nemen en de informatie moet
meerdere keren worden herhaald om ervoor te zorgen dat het door iedereen is begrepen. Trainers
moeten daarom geduldig en attent zijn. De training moet praktisch gericht zijn en verband houden
met alledaagse levenssituaties. Vermijd technisch jargon en lenen uit het Engels. Zorg ervoor dat je
digitale presentaties geeft van wat ze hebben geleerd om deelnemers in staat te stellen thuis te
trainen en hun nieuwe kennis / vaardigheden te oefenen. U in hun favoriete websites ook de nuttige
links toevoegen. Zorg ervoor dat je beschikbaar bent voor elke vraag die zou kunnen stijgen,
Dit project is gefinancierd met steun van de Europese Commissie. Deze publicatie weerspiegelt alleen de standpunten van de auteur en de Commissie
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deelnemers moeten zich comfortabel genoeg voelen om je alles te vragen met betrekking tot de
inhoud van de training (er is bijvoorbeeld geen domme vraag). Planningslessen mind mogelijke
leeftijdsgerelateerde problemen (geheugen, zicht, gehoor en mobiliteit).
3) Bewijsstukken
Zorg ervoor dat u de documenten hebt die overeenkomen met de inhoud van uw sessie.
4) Werving
Het zou goed zijn als de deelnemers min of meer op hetzelfde ICT-niveau zouden zitten. De
titel/inhoud van de workshop moet aantrekkelijk zijn en verbonden zijn met hun
zorgen/hobby's/aandachtspunten. Probeer hiervoor onderwerpen te vinden waar gebruikers zich
dicht bij voelen. Het minimumniveau om de training bij te wonen moet duidelijk worden gemaakt
voordat deelnemers zich kunnen inschrijven. Deelnemers moeten beschikbaar zijn voor de hele
training om daarna niet verloren te gaan als ze één sessie missen.

5) Grootte van de groep
De groep mag niet groter zijn dan 10 deelnemers met 2 trainers. Als de groep groter is, moet het
aantal trainers worden verhoogd om een verhouding van 1 trainer voor 5 deelnemers te behouden.
Dit maakt het mogelijk om een training op maat te bieden op basis van de behoeften van de stagiairs.
Het maakt het ook mogelijk om trainingen te geven met een heterogene groep waarin alle
deelnemers niet hetzelfde ICT-niveau hebben.
6) Apparatuur
We raden deelnemers aan om hun eigen materiaal mee te nemen, omdat gebruikers gewend zijn om
met hun apparaten te communiceren. Maar het is ook belangrijk dat de trainers apparaten leveren
aan de deelnemers die er geen bezitten.
7) Exploitatiesystemen
We raden deelnemers aan om aan hetzelfde exploitatiesysteem te werken om de homogeniteit van
de training te waarborgen. Zo niet, dan is er een extra trainer nodig om degenen die aan een ander
systeem werken te helpen. In het geval dat een deelnemer nog geen ICT-tool bezit, raden we aan dat
de trainer Android / Windows aanbeveelt, omdat het veel betaalbaarder is.
8) Motivatie
Dit project is gefinancierd met steun van de Europese Commissie. Deze publicatie weerspiegelt alleen de standpunten van de auteur en de Commissie
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Aarzel niet om oud-deelnemers te introduceren die eerdere workshops in uw organisatie hebben
gegeven en nu een eerlijk ICT-niveau hebben. ). Deelnemers moeten weten dat ze zelf trainer kunnen
worden; ze kunnen de groep nieuwe vaardigheden aanleren die ze hebben geleerd. Geef jezelf de
kans om speciale evenementen te organiseren om je groep te motiveren. Creëer een community in
plaats van een willekeurige groep medeleerlingen. Laat studenten het gevoel hebben dat leren
slechts een van de natuurlijke manieren is om tijd samen door te brengen.
Zorg ervoor dat de vooruitgang van deelnemers meetbaar kan zijn (probeer elke keer een nieuwe
vaardigheid aan te leren. De trainer kan aan het einde van de gehele training een certificaat
overleggen om de afronding van de training door de deelnemer te certificeren.
9) Betrokkenheid van de deelnemers
Deelnemers moeten een speciaal hulpmiddel hebben om hun mening/gevoelens over de training te
delen. Het kan gewoon een document zijn dat aan het einde van elke sessie moet worden ingevuld
met de vraag wat ze het leukst vonden en wat ze zouden willen verbeteren. Ze kunnen een blog
maken, betrokken raken bij het maken van foto's en het schrijven van opmerkingen na elke workshop.

3.5 Aanbevelingen in Griekenland om digitale geletterdheid bij ouderen te verhogen
In Griekenland (net als in Europa) wordt ICT steeds meer beschouwd als een cruciale factor om
ouderen te helpen bij hun persoonlijke aangelegenheden, de deelname aan het sociale leven, leren
en levenslang leren te vergroten en kansen en voorwaarden te scheppen voor een gezond en
gelukkig leven voor hen. Het belangrijkste argument is dat ouderen die digitale middelen en
faciliteiten kunnen begrijpen en effectief kunnen gebruiken, aanzienlijk worden gesterkt en
bevoordeeld in termen van levenskansen en succes, sociale en persoonlijke ontwikkeling,
communicatievooruitzichten, burgerparticipatie en vele andere aspecten van hun persoonlijke en
sociale leven (bijv. openbare en sociale diensten, culturele en dagelijkse praktijken, online winkelen,
sociale netwerken, gezondheid en actief ouder worden , enz.).
Gezien de snelle demografische veranderingen in het hedendaagse Griekenland (bv. een groeiend
aantal ouderen) zou ICT oplossingen kunnen bieden voor de behoeften van ouderen om
constructieve deelnemers aan de moderne samenleving te zijn (bijv. gemakkelijkere toegang tot
sociale en gezondheidszorgdiensten, contact met familie en vrienden, marginalisering voorkomen,
mogelijkheden om bij te dragen aan het politieke, maatschappelijke en sociale leven). Volgens de
statistieken vertegenwoordigen ouderen (ouder dan 65 jaar) in Griekenland de 20,7 % van de
algemene bevolking en vanwege de voorspellingen zullen ze de een derde van de polulatie in het
komende decennium overwinnen. Aan de andere kant blijkt uit eurostatrapporten over digitale
geletterdheid dat in Griekenland de 65% van de steekproef geen of enkele digitale vaardigheden
betreft en van hen hebben de senioren (55-74 jaar) minder digitale vaardigheden in vergelijking met
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het Europese gemiddelde en missen ze aanzienlijk op het gebied van digitale agenda zoals
aangenomen in de EU.
De Griekse staat heeft de noodzaak van digitale litaracy bij ouderen erkend en activiteiten
aangemoedigd voor het onderwijs in digitale vaardigheden, digitale inclusie, de strijd tegen digitale
uitsluiting van ouderen, waarbij tegelijkertijd wordt erkend dat de opleiding van ouderen in nieuwe
technologieën hun dagelijkse routine verbetert, hen bewuster maakt, hen leidt tot een efficiënter
gebruik van hun vrije tijd. Het heeft in zijn digitale agenda voor de periode 2014-2020 digitale
strategieën en prioriteiten vastgesteld voor de integratie van digitale vaardigheden en ICT-gebruik
in het dagelijks leven en daarom is er een horizontale en verticale strategie geweest om de relatieve
autoriteiten te werven bij de implementatie van digitale geletterdheid voor de senioren.
De levenslange instellingen, de lokale samenlevingen, de onderwijsorganisaties en nonpprogitorganen worden aangespoord om bij te dragen door de ouderen leermogelijkheden te bieden,
teneinde een soepele integratie in een veeleisende en steeds evoluerende omgeving te
waarborgen. Ouderen met weinig of geen kennis van het gebruik van ICT lopen het risico op sociale
uitsluiting en in de moderne en competitieve omgeving worden ze behandeld als digitaal
analfabeten.
In De Griekse context zijn er enkele belangrijke initiatieven geweest die de behoefte aan de digitale
geletterdheidspraktijken voor ouderen benadrukken en dienen: Cosmote in samenwerking met
50plus Hellas (programma 'Toegang tot de Digitale Wereld'), verschillende onderwijscentra voor
hen in grote gemeenten in het Attica-gebied, enz.
Conclusie
Kortom, in Griekenland is de behoefte aan digitale geletterdheid ten aanzien van ouderen groot: het
bestaan van het groeiende aantal senioren enerzijds en anderzijds het lage percentage dat de
Griekse ouderen laten zien met betrekking tot de digitale vaardigheden, vormen de context van de
Griekse situatie. Bovendien worstelt Griekenland – als gevolg van de Europese aanbevelingen en
richtlijnen inzake digitale geletterdheid van de EU-burgers en actief gezond ouder worden en ook
nationale prioriteiten – om te voldoen aan de behoeften aan digitaal vaardigheidsonderwijs bij
ouderen via de openbare acties of de lokale initiatieven, maar er is veel te doen geweest om ervoor
te zorgen dat de ouderenpopulatie in Griekenland een bevredigend niveau bereikt dat hen alle
nodige vaardigheden biedt voor hun persoonlijke en sociale ontwikkeling

3.6 Aanbevelingen in Italië om digitale geletterdheid bij ouderen te verhogen
Volgens Istat-gegevens ("Indagine multiscopo sulle famiglie" – verslag annuali; "Multifunctioneel
onderzoek naar gezinnen" - jaarverslagen) in Italië, in 2015 zijn ouderen (65 - 74 jaar) die beweren
internet te gebruiken 25,6% (+ 556,4% in vergelijking met tien jaar eerder), en degenen die een pc
gebruiken zijn 24,4 % (+ 343,6% in vergelijking met tien jaar eerder). Deze datum fotografeert samen
Dit project is gefinancierd met steun van de Europese Commissie. Deze publicatie weerspiegelt alleen de standpunten van de auteur en de Commissie
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twee karakteristieke omstandigheden van het hedendaagse Italië: enerzijds een snel proces van
transformatie in de gewoonten en culturele competenties van de oudere bevolking; en aan de andere
kant de moeilijkheid om de kloof met andere landen te dichten als gevolg van startomstandigheden
waarin digitaal analfabetisme zeer sterk is. Tot op heden is het nationale plan voor digitale
geletterdheid nog niet afgerond en daarom zijn er geen kaderstrategieën waarbinnen het werk van
degenen die in die zin een opleiding volgen, kan worden geplaatst.
In het kader van de Europese digitale agenda heeft Italië de Italiaanse digitale agenda ontwikkeld,
een nationale strategie om de doelstellingen van de Europese agenda te verwezenlijken.
De Italiaanse Digitale Agenda is ontwikkeld in samenwerking met de Conferentie van Regio's en
Autonome Provincies, onder toezicht van de AgID, het Italiaanse Digitale Agentschap (Agenzia per
l'Italia Digitaal).
Als onderdeel van de Italiaanse digitale agenda zijn de "Italiaanse strategie voor ultrabreedband" en
de "Strategie voor digitale groei 2014-2020" voorbereid op het nastreven van de doelstellingen van
de digitale agenda.
In dit laatste document, in het gedeelte gewijd aan digitale competenties, worden ouderen genoemd,
als een "zwakke" bevolking, in een van de programmatische doelstellingen:
• meer gebruik van internet door burgers in het algemeen en meer "zwakke" groepen in het bijzonder
(ouderen en Zuid-Italië);
Als we kijken naar het oudere segment van de bevolking, dat dus waarschijnlijk de drager is van
andere problemen of functionele problemen (ziekte, coördinatie- en aandachtsproblemen,
kwetsbaarheid), zijn mensen ouder dan 74 jaar die internet gebruiken van een schamele 4,4% in 2014
naar 8,8% in 2018 gegaan, dus ze zijn in 4 jaar verdubbeld, terwijl ze een zeer laag percentage zijn
gebleven.
Dus herhalen we wat we eerder hebben waargenomen: zeer ontmoedigende startomstandigheden,
ondanks een vrij snelle toename van gebruikers. In deze groei hebben enkele lokale organisaties die
ict-geletterdheidsprogramma's en -projecten voor ouderen zijn gestart, een zeer sterke rol gespeeld.
Veel daarvan kwamen in 2017 tot een operationeel akkoord, waarbij ze in feite een nationaal profiel
van hun interventie trokken (hoewel ze niet worden erkend binnen openbare programma's of beleid,
altijd in afwachting van het Nationaal Plan voor digitale geletterdheid).
Daarnaast moet worden opgemerkt dat in het algemeen, in digitale onderwijsprogramma's voor
ouderen, speciale situaties (vanwege de specifieke moeilijkheden van de betrokken ouderen) in lage
achting worden genomen, waarbij klassieke leermethoden worden begunstigd en weinig aandacht
wordt gegeven aan de overdracht van vaardigheden aan zorgverleners, of ze nu professioneel zijn of
eerder bekend of vrienden van ouderen.
Bovendien is de concentratie bijna volledig gericht op het gebruik van internet en de pc, veel minder
op andere tools (smartphones, tablets ...) of op middelen die bijzonder interessant zijn voor ouderen
zelf (apps, herstel - / trainingsprogramma's, games om het geheugen te behouden, enz...), met enkele
belangrijke uitzonderingen. Een kwalificerend punt van digitale geletterdheidsprojecten voor
Dit project is gefinancierd met steun van de Europese Commissie. Deze publicatie weerspiegelt alleen de standpunten van de auteur en de Commissie
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ouderen in Italië is gekoppeld aan de samenwerking met het nationale schoolsysteem, dat leraren
mobiliseert, maar ook studenten, die begeleiders voor ouderen worden.
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4. Richtlijnen voor actief ouder worden
4.1 Aanbevelingen in België om actief en gezond te verouderen
In alle Europese landen leven mensen langer en gezonder. We zien dat de bevolking vergrijst. Als
antwoord op deze uitdagingen en kansen die deze demografische evolutie met zich meebrengt, wil
de Europese Unie actief ouder worden en solidariteit tussen generaties bevorderen. Het gaat uit van
de definitie van "Actief ouder worden" van de Wereldgezondheidsorganisatie. Dit wordt door de
Europese autoriteiten vertaald in de volgende doelstellingen:
- Vervroegd pensioen terugdringen: Oudere werknemers moeten worden aangemoedigd om
langer door te werken
- Sociale uitsluiting van ouderen terugdringen door actieve deelname aan de samenleving te
stimuleren
- Verbetering van de gezondheid van ouderen
Dit doel werd door de Europese landen vertaald in nationaal en regionaal beleid inzake actief en
gezond ouder worden.
Actief en gezond ouder worden is een regionale vergunning. Hieronder richt ik me op het actieplan
van de Vlaamse overheid. (Vlaamse overheid, 2015)
De Vlaamse overheid streeft naar een beleid voor ouderen dat samenwerkt met andere
beleidsdomeinen om te werken aan een leeftijdsvriendelijk Vlaanderen waar ouderen zo zelfstandig
mogelijk kunnen zijn. Het beleid werkt op 4 grote domeinen: preventie, participatie, wonen en zorg.
Het doel is om mensen zo actief mogelijk te houden, ook na hun pensioen. Actief ouder worden omvat
ook het hebben van een zinvol leven en betekenisvol blijven voor de samenleving. De beleidsmakers
definiëren actief ouder worden als een redelijke bijdrage aan de samenleving waarin men leeft; de
oudere volwassene kan dit doen door de regisseur te zijn van zijn eigen leven en zijn eigen
leefomstandigheden.
Tegenwoordig worden veel mensen oud in goede gezondheid. Zelfs met een of meer chronische
ziekten slagen ouderen erin om comfortabel, actief en onafhankelijk te leven. We merken ook op dat
in Vlaanderen steeds meer ouderen hoger opgeleid, vitaler en mondiger zijn. We zien ook een grotere
verscheidenheid aan sociaal-culturele diversiteit. Dit biedt positieve perspectieven. De stap naar
pensionering zal waarschijnlijk met een paar jaar worden verlengd en de jaren daarna bieden nog
steeds mogelijkheden om actief te blijven.
Het beleid besteedt echter speciale aandacht aan oudere volwassenen die eenzaam zijn of in
armoede leven. Voor deze personen is het meer een uitdaging om actief te verouderen, bijvoorbeeld
vanwege sociale uitsluiting. Participatie en betrokkenheid zijn belangrijke factoren voor actief ouder
worden.
Lichaamsbeweging is een belangrijke factor voor het actief en ook gezond ouder worden.
Dit project is gefinancierd met steun van de Europese Commissie. Deze publicatie weerspiegelt alleen de standpunten van de auteur en de Commissie
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Gezond ouder worden omvat het zo positief mogelijk houden van hun gezondheidstoestand en indien
nodig toegang hebben tot zorg en ondersteuning.
De beleidsmakers stellen zeven gezondheidsdoelstellingen vast voor de (oudere) bevolking:
1. Een afname van het gebruik van tabaco, alcohol, drugs en medicatie: specifieke acties op
alcohol op latere leeftijd zullen worden genomen. Bovendien moeten voorzieningen voor
langdurige zorg werken aan kwaliteitsstandaard, ook op het gebied van medicijngebruik.
2. Een uitgebalanceerd dieet en lichaamsbeweging leiden tot een gezond gewicht. Voor oudere
volwassenen leidt deze doelstelling ook tot een afname van het risico op vallen.
3. Vroegtijdige screening van kanker, om het resultaat te verbeteren. Het beleid is gericht op het
organiseren van gestructureerde screening op baarmoederhalskanker, borstkanker en
darmkanker.
4. Een daling van het aantal zelfdodingen in Vlaanderen. Oudere volwassenen hebben een hoger
risico op zelfmoord, dus specifieke acties zijn noodzakelijk.
5. Een voldoende vaccinatiegraad bij ouderen: vaccinatie tegen influenza en vaccinatie tegen
pneumokokkeninfectie zijn prioriteiten en moeten worden gestimuleerd.
6. Acties op het gebied van valpreventie blijven noodzakelijk: acties voor dit onderwerp hebben
betrekking op situaties in de thuiszorg, voorzieningen voor langdurige zorg en ziekenhuiszorg.
7. Er worden maatregelen genomen voor een gezondere mondzorg, om problemen bij ouderen
met diabetes te voorkomen en ondervoeding te voorkomen.
Conclusie
Actief ouder worden moet worden gezien als een onderdeel van de hele levenscyclus. Men kan
beginnen te werken aan actief en gezond ouder worden als men nog jong is.
Dit standpunt moet ook het welzijn en de inclusie van oudere volwassenen in de samenleving
verbeteren.

4.2 Aanbevelingen in Kroatië om actief en gezond te verouderen
Het verouderingsproces is een normaal fysiologisch fenomeen. Ouderen zijn een heterogene groep
die individuele gerontologische benadering vereist. De basis voor de implementatie van het
programma van gezonde veroudering vertegenwoordigen hun eigen beslissingen over positief
gezondheidsgedrag, die op jongere leeftijd worden gemaakt en interageren met een effectief
gezondheidsprogramma van preventieve gezondheidsmaatregelen. Als onderdeel van de evaluatie
van de uitvoering van het preventieve programma voor is het belangrijk om negatief
gezondheidsgedrag van ouderen te definiëren en de risicofactoren van pathologisch ouder worden
te bepalen.
Primaire preventie zorgt niet alleen voor de preventie van overlijden op jonge leeftijd, maar ook voor
het behoud van functionele bekwaamheid door gezondheidsbevordering op oudere leeftijd. De
Dit project is gefinancierd met steun van de Europese Commissie. Deze publicatie weerspiegelt alleen de standpunten van de auteur en de Commissie
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implementatie van secundaire preventie in de gezondheidszorg van ouderen resulteert in een tijdige
diagnose van ziekte die de verdere ontwikkeling ervan kan stoppen en kan helpen bij de behandeling,
verpleging en revalidatie. Tertiaire preventie omvat verschillende gezondheidsprocedures die fysieke
en fysieke achteruitgang bij een ziek oud individu voorkomen en de resterende functionele capaciteit
ontwikkelen.
Het programma van gezondheidsmaatregelen ter voorkoming van ouderen wordt voornamelijk
uitgevoerd via actieve eerstelijnsgezondheidszorginstellingen binnen lokale, regionale en nationale
gerontologische centra van het Instituut voor Volksgezondheid. Implementatie van preventieve
programma's voor ouderen kan de ontwikkeling van een aantal vermijdbare ziekten afwenden,
evenals diabetes mellitus, obesitas, hypertensie, cerebrovasculaire en hart- en vaatziekten, kanker
van de borst, eierstokken, prostaat, longen, osteoporose / fracturen, incontinentie, psychische
stoornissen, ademhalingsziekten.
In Kroatië bevordert het programma een gezonde actieve veroudering, bestaande uit de "Gids voor
actieve gezonde veroudering":
1. Constante fysieke activiteit
Te beginnen in de jeugd en achtervolgd tot op zeer hoge leeftijd. Het omvat ademhalingsoefeningen
en bekkenbodemspieroefeningen, waarvan de laatste worden uitgevoerd met het effect van
onvrijwillige plaspreventie.
2. Constantmentale en ocupationale activiteit
Levenslang leren en het verwerven van nieuwe vaardigheden en competenties
3. Goed mediterraan dieet
Als het gaat om ouderen ouder dan 65, moet dit dieet beperkend van aard zijn, in termen van een
beperkte calorie-inname (die niet meer dan 1.500 cal per dag mag overschrijden vanwege het
verminderde basale metabolisme dat typisch is voor ouderen). Het dieet omvat regelmatige groenteen fruitinname en regelmatige consumptie van vis en korstvrij wit vlees; de inname van "5Ws" – witte
bloem, witte suiker, witte rijst, zout, vet – moet ook worden verminderd. Verbruik van maximaal 2
liter ongezoete vloeistof per dag (gewoon drinkwater zou het beste zijn). Het voedsel moet over het
algemeen worden gekookt en vrij van gebruind meel. Gefrituurd en geroosterd voedsel moet worden
vermeden.
4. De oudedagsroep voor de preventie van niet alleen obesitas, maar ook ondervoeding
5. Niet-roken en niet-verslavend voor drugs, alcohol, opiaten, zwarte koffie en andere
verslavende stoffen
6. Constant werk, ook na pensionering
Dit project is gefinancierd met steun van de Europese Commissie. Deze publicatie weerspiegelt alleen de standpunten van de auteur en de Commissie
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7. Positieve houding
Men moet ernaar streven om zo vaak mogelijk te lachen en de goede geest op gehouden te houden;
de schuld voor eigen mislukkingen mag niet naar anderen worden verlegd.
8. Vriendelijkheid en liefde moeten worden verspreid
Ze moeten gericht zijn op familie, junioren en senioren rond één, en op iemands werk; seksleven als
een integraal onderdeel van liefde dat de leeftijdsgrenzen overschrijdt, mag ook niet worden
verwaarloosd.
9. Eenzaamheid en depressie moeten worden vermeden door allmeans
Men moet ernaar streven om communicatieve vaardigheden te ontwikkelen en zich voor te bereiden
om zich aan te passen aan stressvolle gebeurtenissen.
10. Persoonlijke en milieuhygiëne
Mondhygiëne (tanden & tandprothese) hygiëne, regelmatig vinger- en teennagelsnijden; het
verwijderen van eventuele barrières en gladde en natte oppervlakken bij u thuis en in de omgeving,
om vallen en verwondingen te voorkomen.
11. Weigering om vooroordelen en onwetendheid over veroudering te accepteren, wat leidt tot
de perceptie van ouderdom als synoniem voor de ziekte, handicap en afhankelijkheid van
anderen (van belang, slechts elke vijfde oudere persoon is afhankelijk van de zorg voor de
anderen als gevolg van functionele onbekwaamheid)
12. Volledige naleving van de voorgeschreven therapie en regelmatige controle door
de behandelend arts
13. Overdracht van vaardigheden, kennis en professionele & levenservaring naar
jongere generaties en leeftijdsgenoten.
Conclusie
Veroudering is een normaal fysiologisch voorval en een onvermijdelijk toekomstperspectief van elke
persoon. Het hangt af van het verouderende genoom en het juiste gezondheidsgerelateerde gedrag
dat helpt bij preventie
risicofactoren die verantwoordelijk zijn voor ongezonde veroudering. Referentiecentrum van het
ministerie van Volksgezondheid van de Republiek Kroatië voor de gezondheidszorg voor ouderen
publiceerde richtlijnen voor actieve gezonde veroudering die een goede gezondheid bevorderen gerelateerd gedrag dat helpt bij het voorkomen van risicofactoren die verantwoordelijk zijn voor
ongezonde veroudering.
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4.3 Aanbevelingen in Cyprus om actief en gezond te verouderen
In het geval van geïnstitutionaliseerde/ hospicezorg zijn ouderen verplicht om te wonen in een
andere omgeving dan hun oorspronkelijke. Dit impliceert een noodzakelijke aanpassingsprocedure
die behoorlijk veeleisend kan zijn, vooral voor senioren met verminderde cognitieve en zintuiglijke
functies. In het geval van Cyprus zijn er geen staatsdiensten voor de langdurige ouderenzorg. Daarom
zijn relevante faciliteiten ontwikkeld op gemeentelijk – communautair niveau of via de actie van grote
NGO's (waaronder de Kerk van Cyprus), terwijl de particuliere sector ook zeer actief is geweest in de
ontwikkeling van verschillende hospices en rehabilitatiediensten op heel Cyprus.
Met betrekking tot de minimumvereisten voor het verlenen van licenties voor dergelijke diensten
worden deze specifiek vermeld in relevante wetgeving (sinds 2004 afgestemd op EU-richtlijnen over
hetzelfde onderwerp), terwijl aanvullende regelgeving vaak wordt bijgewerkt door de ministeries van
Volksgezondheid en Arbeid. In alle gevallen moet een eerstelijnsarts worden aangesteld als
begeleidende arts voor alle senioren van een gerontologievoorziening. Daarnaast moet een
geregistreerde verpleegkundige (bij voorkeur met een specialisme in gemeenschapszorg/
gerontologie) fulltime in dienst zijn om toezicht te houden op de faciliteit en de acties van alle resterende
personeelsleden te coördineren, waaronder andere gezondheidswerkers (fysiotherapeuten,
ergotherapeuten, logopedisten, voedingsdeskundigen, psychologen) evenals niet-professionele
verzorgers en technisch assistentie- / hygiënepersoneel.
Hoewel het gebruik van elektronische/ digitale media niet verplicht is, worden laboratoria en artsen
aangemoedigd om computerondersteunde technologie te gebruiken om medische gegevens te
verzenden en te ontvangen. Het wordt ook aangemoedigd om waar mogelijk mobiele applicaties te
gebruiken, zowel om de communicatie tussen inwoners en hun gezinnen te vergemakkelijken als om
verschillende educatieve en recreatieve activiteiten te promoten, waaronder sudoku,
kruiswoordpuzzels, puzzels en geselecteerde opnames van films / tv-programma's. In het geval van
de professionals wordt het gebruik van digitale media en nieuwe technologieën over het algemeen
onderschreven, waarbij sommige centra tablets of smartphones leveren voor gebruik tijdens het
gebruik in dienst aan hun personeel, zodat ze gemakkelijker toegang hebben tot patiëntendossiers,
om hun nieuwste laboratoriumresultaten te herstellen, om patiëntenzorg te coördineren in
samenwerking met artsen en externe deskundigen en om persoonlijke vaardigheden te verbeteren
door een abonnement op gezondheidswetenschappelijke tijdschriften en databases (bijv. up-to-date,
Medscape) of door deelname aan workshops en seminars (bijv. basislevensondersteuning / BLS AED
door ERC), vaak gesponsord of medegefinancierd door het eigendom van de respectieve instellingen.

4.4 Aanbevelingen in Frankrijk om actief en gezond te verouderen
1) Een actief leven hebben
De sleutel is om een actief leven te houden door regelmatig oefeningen te doen om een fysiek en
mentaal welzijn te bereiken. Dit zal helpen om het niveau van onafhankelijkheid te behouden en om
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sommige chronische ziekten zoals hartaandoeningen, depressie, artritis of diabetes te voorkomen.
De keuze voor een aangepaste beweging of sport is essentieel omdat ouderen niet dezelfde
mogelijkheden hebben als de allerkleinsten. Daarom is het belangrijk om in nauw contact te staan
met een arts.
2) Gezond eten
De verscheidenheid aan voedsel is de sleutel om in goede conditie te blijven: het eten van groenten
en fruit en volkorenproducten; het vermijden van zoet, zout en sterk bewerkt voedsel. Sommige
voedingsstoffen kunnen leiden tot chronische aandoeningen zoals hart- en vaatziekten of
hypertensie. Het belangrijkste is om de suggesties van de arts met betrekking tot dieetbeperkingen
te volgen.
3) Het handhaven van je hersenen
De cognitieve achteruitgang is een normaal onderdeel van veroudering, maar studies hebben
aangetoond dat een levensstijl die cognitieve stimulatie door actief leren omvat, deze cognitieve
achteruitgang vertraagt. Om dit probleem te voorkomen, is het het beste om nooit te stoppen met
leren. Het beoefenen van danslessen, nieuwe taal, nieuw instrument, mindgames zijn mogelijkheden
om de cognitieve achteruitgang terug te dringen.
4) Relaties hebben
Alleen wonen is de sterkste risicofactor voor eenzaamheid. Het onderhouden van communicatie met
familie en vrienden is belangrijk, vooral na een aanzienlijk verlies of levensverandering. Het beste is
om regelmatig tijd in te plannen om vrienden en familie te ontmoeten - een kopje koffie, een maaltijd
of rond een gemeenschappelijk belang.
5) Voldoende slaap krijgen
Oudere volwassenen hebben net zoveel slaap nodig als jongere volwassenen – zeven tot negen uur
per nacht – maar krijgen vaak veel minder. Gebrek aan slaap kan depressie, prikkelbaarheid,
verhoogd valrisico en geheugenproblemen veroorzaken. Daarom is het belangrijk om een regelmatig
schema te ontwikkelen met een bedtijdroutine en je slaapkamer donker en geluidsvrij te houden.

4.5 Aanbevelingen in Griekenland om actief en gezond te verouderen
In de Griekse samenleving waar de vergrijzing blijft toenemen, is het noodzakelijk de ouderenzorg
te verbeteren, aangezien zij vandaag een belangrijk deel van de bevolking vormen (en zoals de
Nationale Statistische Dienst van Griekenland-ESYE stelt, "vertoont zij opwaartse tendensen"). Aan
de andere kant is de levensverwachting in Griekenland verbeterd voor zowel mannen als vrouwen,
als gevolg van de verbeterde kwaliteit van leven en gezondheid; de levensverwachting blijft zelfs
stijgen, wat de vraag naar meer langdurige zorgdiensten van de staat versterkt.
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In de afgelopen jaren zijn het Griekse beleid en de Griekse context gericht op actief gezond ouder
worden en is er een uitgebreid programma gerealiseerd om het nationale gezondheids- en sociale
solidariteitssysteem te moderniseren, dat een reeks politieke en operationele interventies omvat,
samen met concrete aanbevelingen voor actieve en gezonde verouderingsprocedures.
Aanbevelingen in Griekse context voor de directe of indirecte delen van actief en gezond ouder
worden (overheidsinstanties, non-profitorganisaties, gezondheidsinstellingen, gezinnen en
thuisomgevingen, enz.) bevorderen de a) fysieke en mentale gezondheid; preventie en
gezondheidsvoorlichting, b) sociaal beleid, c) sociale netwerken, d) gendergelijkheid, e)
intergenerationele interactie, f) vrijwilligerswerk, g) overdracht & toegankelijkheid, steden &
stedelijke ennironment vriendelijk voor ouderen, veiligheid, h) lichaamsbeweging en atletiek, i)
cultuur en entertainment, j) Nieuwe technologieën, digitaal onderwijs en geletterdheid van ouderen
Deze aanbevelingen worden – tot op zekere hoogte – gerealiseerd door middel van enkele
praktijken en initiatieven gericht op het beheer van actief gezond ouder worden: programma's die
zijn ingegeven door de principes van A.H.A. worden geïmplementeerd en gebaseerd op de
activering van de mankracht van de publieke sector en het gebruik van non-profitorganisaties:
a) de integratie en participatie van ouderen in de samenleving via de Centra voor Open
Bescherming van ouderen (KAPI); KAPI biedt alle vormen van georganiseerde recreatie, medische
zorg, fysiotherapiebehandeling, ergotherapie, maatschappelijk werk, ziekenhuiszorg en allerlei
materiële en morele diensten aan ouderen
b) het bevorderen van een positief beeld van vergrijzing en van de rol van ouderen in de
samenleving door middel van gerichte campagnes
c) ondersteuning van gezinnen die voor ouderen zorgen en aanmoediging van intergenerationele
solidariteit
Conclusie
Griekenland ervaart een lage ranking onder landen die vriendelijk zijn voor actief ouder worden
(Global Age Watch 2015); in de afgelopen jaren zijn er echter a) veranderingen geweest in de
aanbevelingen en het beleid van de staat met betrekking tot de acties en projecten die moeten
worden uitgevoerd in de richting van de plannen en activiteiten voor gezond en actief ouder
worden b) plannen en activiteiten die zijn aangenomen door openbare en particuliere instanties,
NGO's en lokale entiteiten, met betrekking tot de verbetering van actief en gezond ouder worden.
Bovenaan de discussie moet worden vermeld dat er in Griekenland meer intenties en
mogelijkheden zijn om senioren zowel in de economie als in de samenleving te laten participeren,
een gezond, onafhankelijk en kwaliteitsvol leven te hebben en voorwaarden te scheppen voor een
actieve en gezonde veroudering. Hun niet-gebruik vindt plaats als gevolg van het gebrek aan
centrale coördinatie en beheer van programma's met meetbare doelstellingen, parallel aan het
ontbreken van een gemeenschappelijke nationale context van acties.
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4.6 Aanbevelingen in Italië om actief en gezond te verouderen
Als, uitgaande van de Europese richtlijnen, het beleid voor de tenuitvoerlegging van actief ouder
worden als algemene beleidsrichtsnoeren lijkt te worden geformuleerd, kan de bevordering van
homogeen beleid in de verschillende landen, voornamelijk gekenmerkt door een werkinterpretatie
van actief ouder worden en dus gericht zijn op het beïnvloeden van de rol van ouderen op de
arbeidsmarkt of hun gewicht in het socialezekerheidsstelsel, minder effectief zijn dan het
structureren van gerichte interventies die rekening houden met lokale diversiteit. Aan de andere kant
wordt in het Italiaanse geval de ruimte die door het overheidsbeleid wordt opengelaten grotendeels
gevuld door een groot aantal interventies en projecten van particuliere sociale organisaties.
Op nationaal niveau is er een opmerkelijke regionale differentiatie (deels afhankelijk van het feit dat
de bevoegdheden van de regio's de gezondheidsinterventie omvatten, en dit is zeer relevant voor
projecten voor actief ouder worden). Een INRCA-studie - Hospitalization and Treatment Scientific
Institute (Principi et al., 2016) richtte zich op het in kaart brengen, analyseren en evalueren van
regionale wetten (inclusief juridische voorstellen) over dit onderwerp. De studie toonde aan dat in
slechts vier Italiaanse regio's (Abruzzen, Friuli-Venezia Giulia, Ligurië en Umbrië) een wet van kracht
is die actieve veroudering op een transversale manier reguleert, waardoor organische interventies
voor dit doel worden voorzien. Van de overige 16 regio's zijn er slechts vijf (Basilicata, Campanië,
Piemonte, Sardinië en Sicilië) een of meer biljetten met deze kenmerken.
Wat het nationale niveau betreft, wordt in het derde verslag van het ministerie van Arbeid over de
stand van de techniek met betrekking tot de uitvoering van het internationale plan van Madrid inzake
verouderingsacties en daarmee samenhangende regionale uitvoeringsstrategieën, bij gebrek aan
duidelijke concrete acties, (voor de zoveelste keer) algemeen benadrukt dat deze uitvoering
"momenteel wordt gedefinieerd" (Ministerie van Arbeid en Sociaal Beleid). , 2017).
Een van de resultaten van de eu-interventies die in 2012 werden aangenomen, was de bouw van de
index voor actieve veroudering.
Op basis van deze index staat Italië in 2014 op de 14e plaats van de 28 Europese landen. We zijn
bijzonder slecht met de werkgelegenheid (19e plaats, maar we waren 22e in 2013) en het behoud
van autonomie (17e plaats, stijgend van de 19e) terwijl we het heel goed doen met sociale participatie
(eerste plaats met Ierland), vooral dankzij de buitengewone zorg voor kinderen en kleinkinderen
uitgevoerd door onze ouderen. Praktisch onze ouderen zijn vaak voltijdse grootouders, en dit zou
bijdragen aan hun actieve veroudering.
Uit de gegevens die zijn verzameld voor de opbouw van de index voor actief ouder worden blijkt
echter, zoals in Italië vaak gebeurt, dat het ontbreken van sociaal beleid informele verschijnselen van
buitengewoon belang genereert, zoals de inzet voor vrijwilligerswerk en vooral zelforganisatie intern
voor gezinnen, waarbij ouderen zich volledig bezighouden met de zorg voor kinderen en
kleinkinderen.
Naast deze opmerkingen is het nuttig eraan toe te voegen dat sommige doelstellingen in verband
met actief ouder worden, zoals toegang tot nieuwe technologieën, volledig ontbreken in het
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nationale of lokale overheidsbeleid, terwijl ze te vinden zijn in de projecten van particuliere sociale
organisaties.
Conclusie
Actieve vergrijzing in Italië is momenteel een kwestie die zich beperkt tot aspecten die verband
houden met de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid. Ondanks de omzetting van EU-plannen en documenten ontbreekt het nog steeds aan de rest van het systeem van interventies die zij vooraf
configureren, en voor een groot deel aan het initiatief van de derde sector.

5. Scenario's en richtlijnen voor het omgaan met specifieke voorwaarden
Dit hoofdstuk bestaat uit het verzamelen van voorbeeldige scenariorichtlijnen voor professionals en
trainers die hen op het zeer praktische niveau versterken en hen een hoge capaciteit bieden bij
bijvoorbeeld specifieke aandoeningen, zoals senioren die te maken hebben met concrete
gezondheidsproblemen en barrières, en hoe ze er digitale games voor kunnen inzetten.
In de richtsnoeren van 2012 en eu-documenten over actief ouder worden wordt vastgesteld hoe
moeilijk de toegang tot ICT is tussen de factoren van kwetsbaarheid (http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?qid=1411128908532&uri=COM:2014:562:FIN).
In sommige landen heeft dit directe gevolgen gehad voor het welzijnsbeleid, in andere landen heeft
het zich niet vertaald in gedefinieerde openbare acties, maar heeft het ruimte gegeven aan
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particuliere sociale projecten (Bini, P. ; Lucciarini, S. "Barriere e opportunità all"implementazione di
politiche di invecchiamento: una prospettiva comparata europea", Europese documenten over het
nieuwe welzijn ; nr. 16 - 2011. Zaidi, A.; Zolyomi, E. "Active Ageing: welke differentiële ervaringen
tussen EU-landen?" Europese documenten over het nieuwe welzijn, N. 19 – 2012; Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali (2017), Verslag voor Italië voor de derde evaluatie- en
beoordelingscyclus van de uitvoering van het internationale actieplan van Madrid inzake vergrijzing
en zijn regionale uitvoeringsstrategie (MIPAA/RIS) 2012-2017, Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, Roma)

5.1 Richtlijnen om rekening mee te houden bij het onderwijzen van oudere volwassenen
met risico op frailty
Voor ouderen met beperkte mobiliteit
- Lezen kan een interessante activiteit zijn voor ouderen met een verminderde mobiliteit: het
kan ook het geheugen verbeteren, stress verminderen, de slaap verbeteren en cognitieve
achteruitgang vertragen. Ze kunnen gebruik maken van e-readers, audioboeken of online
informatie.
o Advies: Thuis hulp bieden bij het gebruik van de ICT-apparaten of ondersteuning
bieden om van en naar de activiteit te gaan.
o Advies: De prijs van de apparaten en de criteria om te kiezen tussen de aanbiedingen
op de markt kunnen een ander obstakel zijn: het geven van indicaties over de
aankoop of het huren van de benodigde apparaten kan belangrijk zijn
-

Fysieke oefeningen zijn belangrijk, vooral voor oudere volwassenen met beperkte mobiliteit.
o Advies: Online oefenprogramma's kunnen nuttig zijn wanneer de oudere niet
enthousiast is over het doen van fysieke activiteiten in een groep of in een
sportcentrum.

-

Wanneer ICT cursussen worden georganiseerd: let extra op de (fysieke) bereikbaarheid van
de locatie:
o Heb je toegang in een rolstoel van met een rollator?
o Zijn de computertafels toegankelijk?
o Zijn de computerschermen groot genoeg om grote lettertypen te leveren?
o Is de locatie bekend bij ouderen? En weten ze hoe ze daar moeten komen?
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Voor ouderen die mentale ondersteuning nodig hebben
- Wanneer ICT-cursussen worden georganiseerd: besteed speciale aandacht aan de
ondersteuning van ouderen die worden uitgedaagd op mentaal of cognitief niveau
-

Tijdens de cursus: geef uitleg op groot scherm en een stapsgewijze richtlijn voor elke
computer.

-

Combineer een ICT-les met een sociaal evenement: de mogelijkheid om na de cursus te
zitten en te praten

-

Wanneer u informatie verstrekt, is het belangrijk dat ouderen de informatie begrijpen.
Gebruik de teach-back methode door hen te vragen wat ze begrepen van een bepaalde
uitleg, om te controleren of die uitleg duidelijk was.

Voor ouderen met een beperkt sociaal netwerk
- Een huisdier kan ouderen helpen om naar buiten te gaan, bijvoorbeeld voor
hondenwandelingen. Dit zal sociale gesprekken met mensen in de buurt ondersteunen. Een
gps-app op de smartphone kan motiveren om nieuwe wandelingen in de omgeving te
ontdekken.
-

Betrek ouderen zelf bij het bespreken hoe de cursus toegankelijker te maken voor
verschillende profielen. Zo wordt in het project "Als je niet weet dat je dat niet
bent"(http://www.senonsainonsei.org/),eerst een reflectie op verwachtingen, motivaties,
eerdere competenties verzameld door middel van vragenlijsten, die vervolgens tijdens de
eerste les worden besproken.

-

Gratis of tegen lage kosten ICT-ondersteuning bieden, om zoveel mogelijk ouderen te
bereiken. Wanneer dit niet mogelijk is, bouw dan systemen van uitwisseling of collectief
gebruik.

-

Jongeren de cursus laten lopen is een groot voordeel, maar brengt risico's met zich mee:
ouderen werken graag met jongeren, maar beide zijn misschien niet helemaal op hun
gemak. De beste voorwaarde is wanneer er bemiddelingscijfers zijn. Zo vinden in het
Fondazione Mondo Digitale project in Rome (https://www.mondodigitale.org/it/cosafacciamo/aree-intervento/invecchiamento-attivo/nonni-suinternet?_ga=2.55847528.2101260250.1566999925-1515372834.1546444151) cursussen
plaats op scholen en treden docenten op als bemiddelaars en begeleiders.

Voorbeeldscenario
Mr. X is 88 jaar oud. Hij gaat regelmatig om de drie maanden naar de huisarts voor het monitoren
van een matige hoge bloeddruk en voor hypercholesterolemie. Hij besteedt aandacht aan zijn dieet
om vetrijk en hypercalorisch voedsel te vermijden. Hij woont samen met zijn vrouw. Hij verlaat nooit
zijn huis omdat hij zich te moe voelt om te verhuizen. Zijn vrouw vraagt of ICT kan helpen bij het
opzetten van een zinvolle dagelijkse activiteit voor haar man. (case geïnspireerd op Frailty.net)
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Actiepunten om rekening mee te houden:
- Is er ICT-service of ICT-ondersteuning thuis, om deze persoon te begeleiden bij zijn eerste
digitale stappen?
-

Wanneer je zijn eerste digitale stappen zet, kun je proberen hem te begeleiden naar sociale
apps, om in contact te komen met leeftijdsgenoten of familieleden wanneer je thuis blijft.

-

Omdat de man zijn gezondheidstoestand regelmatig opvolgt, kunnen apps over gezond leven
misschien nuttig en interessant voor hem zijn?

-

Omdat de man aandacht besteedt aan zijn dieet, kunnen apps en programma's over koken
misschien interessant voor hem zijn?

-

Omdat hij regelmatig medicijnen moet nemen, kan een app die helpt bij het onthouden van
tijd en doses van de medicijnen hem helpen?

-

Zijn er toepassingen die deze man kunnen helpen om weer te beginnen met bewegen en
fysieke activiteit uit te voeren?

-

Adviseer de man om overdag op de computer/tablet te werken en probeer 's avonds
schermtijd te vermijden om slaapproblemen te voorkomen.

-

Bij het volgen van ICT-cursussen (misschien onder begeleiding van zijn vrouw) moeten de
locatie en de bureaus rolstoeltoegankelijk zijn.

5.2 Richtlijnen om rekening mee te houden bij het onderwijzen van oudere volwassenen
met risico op ondervoeding
Ondervoeding treft miljarden mensen wereldwijd. Sommige populaties hebben een hoog risico op
het ontwikkelen van bepaalde vormen van ondervoeding, afhankelijk van hun omgeving, levensstijl
en hulpbronnen.
Ondervoeding is een aandoening die het gevolg is van een tekort aan voedingsstoffen of
overconsumptie.
Soorten ondervoeding zijn onder andere :
 Ondervoeding: Dit type ondervoeding is het gevolg van het niet krijgen van voldoende
eiwitten, calorieën of micronutriënten. Het leidt tot een laag gewicht-voor-lengte
(verspillen), leeftijd-voor-leeftijd (stunten) en gewicht-voor-leeftijd (ondergewicht).


Overvoeding: Overconsumptie van bepaalde voedingsstoffen, zoals eiwitten, calorieën of
vet, kan ook leiden tot ondervoeding. Dit resulteert meestal in overgewicht of obesitas.

Mensen die ondervoed zijn, hebben vaak tekorten aan vitamines en mineralen, met name ijzer,
zink, vitamine A en jodium.
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Micronutriiëntentekorten kunnen echter ook optreden bij overvoeding.
Het is mogelijk om overgewicht of obesitas te hebben door overmatig calorieverbruik, maar niet
genoeg vitamines en mineralen tegelijkertijd te krijgen.
Dat komt omdat voedingsmiddelen die bijdragen aan overvoeding, zoals gefrituurd en suikerrijk
voedsel, de neiging hebben om veel calorieën en vet te bevatten, maar weinig andere
voedingsstoffen bevatten
Ondervoeding treft mensen in alle delen van de wereld, maar sommige populaties lopen een hoger
risico. Er zijn bijvoorbeeld older volwassenen, met name degenen die alleen wonen of een
handicap hebben. Onderzoek toont aan dat tot 22% van de oudere volwassenen ondervoed is en
meer dan 45% risico loopt op ondervoeding
Ondervoeding bij oudere volwassenen kan leiden tot een aantal gezondheidsproblemen, waaronder
het volgende:
 Onbedoeld gewichtsverlies.
 Vermoeidheid en moeheid (gevoel uit energie).
 Spierzwakte of krachtsverlies. Dit kan leiden tot vallen, wat gebroken botten of breuken kan
veroorzaken.
 Depressie.
 Problemen met het geheugen.
 Een zwak immuunsysteem. Dit maakt het moeilijk voor je lichaam om infecties te bestrijden.
 Anemie.
Dankzij digitale games en digitale cursussen kunnen oudere volwassenen hun kennis over gezonde
voeding en wellness verbeteren. Met name het gebruik van ICT zal hun aandacht voor voeding
vergroten en gezondere voedselkeuzes stimuleren. De beste voedingsmiddelen zijn die vol
voedingsstoffen, zoals fruit, groenten, volle granen en mager vlees. Help oude mensen hun inname
van vaste vetten, suikers, alcoholische dranken en zout te beperken. Stel manieren voor om minder
gezond voedsel te vervangen door gezondere keuzes.
Een e-learningcursus kan hen bijvoorbeeld voorstellen om te snacken op gezond voedsel is een
goede manier om extra voedingsstoffen en calorieën tussen de maaltijden te krijgen. Het kan vooral
nuttig zijn voor oudere volwassenen die snel vol raken tijdens de maaltijd.
Dankzij digitale games leren ouderen om eten weer goed te laten smaken. Als ouderen een beperkt
dieet volgen, kunnen kruiden en specerijen helpen de smaak te herstellen naar flauw voedsel.
Vergeet niet om kruiden- of kruidenmengsels te vermijden die zwaar zijn in zout.
Bovendien kunnen ouderen dankzij het gebruik van een tablet of andere digitale tools wat video's
bekijken over fitness en sociale activiteiten plannen, maaltijden maken en een sociale activiteit
uitoefenen. Moedig ze aan om een buurman of vriend te ontmoeten voor de lunch. Veel
restaurants bieden kortingen voor senioren.
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Een slechte voedingstoestand bij ouderen is een belangrijke voorspeller van morbiditeit en
mortaliteit. Het huidige advies is voor professionals die te maken hebben met een senior persoon
met het risico op ondervoeding.
Extra dingen waar je rekening mee moet houden bij het geven van ICT-onderwijs aan iemand met
slechte voeding:
1. Zorg ervoor dat u de ouderen de nodige ingrediënten en ondersteuning bieden
Laat haar tijdens het ICT-onderwijs een aantal vrolijke video's/materialen zien om het proces speels
te maken. Het is een goed idee om je te concentreren op games en interactieve materialen over
gezond eten en goede voedingsgewoonten.
Herinner eraan om een gezonde snacks en uitgebalanceerd dieet te hebben tijdens de sessies.
(Crackers en kaas, hummus, kwark, roomkaas of dips; gedroogd fruit en noten; met eiwitten gevulde
sandwiches, zoete muffins, gebak en gebak)
2. Hydratatie is dramatisch belangrijk
Houd er rekening mee dat er altijd een glas water in de buurt is. Ouderen drinken meestal minder en
zijn uitgedroogd in vergelijking met een jongere persoon. Zorg ervoor dat er tijdens het lesgeven altijd
een glas water op een hand staat die afstand bereikt.
3. Maak noodzakelijke pauzes en voel wanneer ouderen moe zijn of/ en rust nodig hebben
Ondervoede persoon heeft de neiging om gemakkelijker moe te worden vanwege het gebrek aan
geschikte vitamines en voedingsstoffen in zijn dagelijkse routine. De professional moet aandacht
besteden aan de allereerste signalen van vermoeidheid en kleine pauzes maken.
4. Goede voeding voor ouderen helpt haar/hem te leren en de zorg te vergemakkelijken
Tot de helft van alle oudere volwassenen loopt risico op ondervoeding, daarom is het belangrijk om
ervoor te zorgen dat degenen die je verzorgt en onderwijst een gezond dieet hebben. Het helpt
spierverlies te voorkomen, ondersteunt het herstel, vermindert het risico op heropnames in het
ziekenhuis en maakt mantelzorg gemakkelijker. Ouderen met een goede voeding zullen attenter zijn,
geduldiger tijdens de training en zullen er beter van genieten in vergelijking met andere senioren.
5. Blijf zelf gezond met de juiste voeding
Bij de zorg voor of het geven van ICT-onderwijs aan een ondervoed persoon is het van groot belang
om de lichamelijke en psychische gezondheid van de zorgverlener en professional niet te vergeten.
Soms zijn de professionals zo overweldigd door het verzorgen en werken met ouderen, zodat ze
zichzelf kunnen vergeten.
Gezond eten is de beste manier om je kracht, energie, uithoudingsvermogen en immuunsysteem te
behouden. Het is ook een van de krachtigste dingen die je doen om positief te blijven.
6. Rust. Opladen. Respijt.
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Zorg ervoor dat je wat tijd neemt om energie op te doen of om hulp te vragen. Het verzorgen en
onderwijzen van een persoon met voedselproblemen kan stressvol zijn en ademhalen zorgt ervoor
dat je klaar bent om de uitdagingen aan te gaan die voor je liggen.

5.3 Richtlijnen om rekening mee te houden bij het onderwijzen van oudere volwassenen
met risico op hart- en vaatziekten
CASE STUDY : HET MELCO PROJECT
De Technische Universiteit van Cyprus heeft onlangs een zeer interessant onderzoeksproject
uitgevoerd naar de implementatie van nieuwe technologieën voor de ouderenzorg. Het project had
als titel: Mobile Elderly Living Community (MELCO): The Development of the Social Community
Model. Het gebruikte een mobiele applicatie die speciaal voor ouderen was ontworpen en probeerde
barrières en beperkingen voor de grootschalige implementatie en toepassing in de gemeenschap op
te sporen. Op basis van een gedetailleerd interview op basis van vragenlijsten met de deelnemers
werd rekening gehouden met drie assen: a) ontologie, b) ecologische theorie en c) analyses van
sociale netwerken en informatiesystemen voor de ontwikkeling van het sociale gemeenschapsmodel.
Vier oudere vrouwen namen als case study deel aan het besturen van het mobiele virtuele systeem.
De deelnemers reageerden ook op een korte vragenlijst van dichtbij. Uit de analyse van de vragenlijst
en de gesprekken met de deelnemers bleek dat ouderen het mobiele systeem nuttig,
gebruiksvriendelijk vonden en uitten dat het daadwerkelijke gebruik hiervan hen zou helpen actief
te blijven. Bovendien leek de bezorgdheid van de deelnemers over sociaal isolement of afhankelijkheid
van anderen te worden afgeschrikt door het gebruik van de mobiele technologie.
(bestand:///C:/Users/User/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/Te
mpState/Downloads/Melco_publication_2013__IJCS%20(1).pdf )

5.4 Richtlijnen om rekening mee te houden bij het onderwijzen van oudere volwassenen
met risico op dementie of cognitieve problemen
CASE STUDY : HET GRANKIT PROJECT
In het kader vanzijn project is een innovatief sociaal communicatieplatform ontworpen in de vorm
van een online 'helpdesk' die ondersteund kan worden door vrijwilligers (grootouders-senioren) die
een online chatforum aanbiedt, voor privé- of groepsdiscussies. Het projectconsortium bestond uit
vijf partners: de Universiteit van Nicosia (Cyprus), de Universiteit van Hannover (Duitsland), het
Centre Emphasys (Cyprus), de EuroEd Foundation (Roemenië) en het Nationaal Centrum voor
Wetenschappelijk Onderzoek 'Demokritos' (Griekenland). Het GRANKIT-project richtte zich op twee
doelgroepen: de grootouders en de kleinkinderen. Actief ouder worden, digitale geletterdheid en
intergenerationele solidariteit werden bevorderd door de ontwikkeling en implementatie van een
innovatieve ICT-training die de digitale geletterdheidsvaardigheden van senioren verbeterde en de
verwerving ondersteunde van de belangrijkste digitale competenties die voor ouderen essentieel
worden geacht om deel te nemen aan de hoogtechnologische hedendaagse wereld.
(https://conference.pixel-online.net/ICT4LL/files/ict4ll/ed0008/FP/1952-SLA1219-FP-ICT4LL8.pdf)
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5.5 Richtlijnen om rekening mee te houden bij het onderwijzen van oudere volwassenen
met risico op vallen
Als algemene veronderstelling zijn vallen een prominente oorzaak van wereldwijd letsel bij ouderen
en studies- aan de ene kant - hebben de omvang van dit probleem aangetoond, terwijl analyses aan de andere kant - hebben aangetoond dat de prevalentie van vallen voor ouderen grotendeels
kan worden verminderd door het aanbieden van multifactoriële valpreventieprogramma's. Een
belangrijk negatief gevolg van de risico's van vallen is dat de functie en kwaliteit van leven na een
val drastisch kunnen verslechteren; ouderen kunnen ook bang zijn om weer te vallen, een angst die
hen leidt tot verminderde mobiliteit vanwege het verlies van vertrouwen. Bovendien zijn er
ouderen die zelfs bepaalde dagelijkse activiteiten kunnen vermijden (bijv. winkelen, schoonmaken)
vanwege hun angst en verminderde activiteit kan tegelijkertijd de stijfheid en zwakte van het
gewricht verhogen, samen met verdere verminderde mobiliteit.
In dit verband moeten de verzorgers, opleiders, professionals die te maken hebben met oudere
volwassenen rekening houden met de volgende punten bij het werven van het ICT-gebruik in hun
praktijken:
1. Voorkomen of verminderen van het aantal toekomstige vallen en valgerelateerde verwondingen
en complicaties met behoud van zoveel mogelijk van de ouderenfunctie en onafhankelijkheid:
 Er moet algemene informatie worden gegeven over het verminderen van het risico op vallen
(bijv. regelmatig zichtonderzoek, geschikte keuzes voor schoenen, enz.)
 Er moet concreet advies worden ingewonnen over hoe ouderen hun medicatie veilig moeten
gebruiken
 Medicatiebewaking moet een gemeenschappelijke strategie zijn (suppletie van vitamine D
moet worden gecontroleerd)
 Ouderen moeten zich bewust zijn van de milieurisico's om hen heen (woningbouw); ICT
moet worden gebruikt voor een goed milieu-/thuisbeheer; het in kaart brengen van
valrisico's in en om het huis moet ook gebeuren
2. Hulp aan ouderen die meer dan één val en/of een probleem met evenwicht of gang melden:
 Professionals en trainers moeten valevaluaties (digitaal, online) inzetten voor de identificatie
van risicofactoren en de verdere mogelijkheden om risico's te verlagen
 Zelfvertrouwen van ouderen tegen vallen moet worden opgebouwd door
depressiebestrijding en cognitieve oefeningen; Ook hier speelt ICT een centrale rol
3. Vallen die de onafhankelijkheid van ouderen bedreigen en individuele en sociaaleconomische
gevolgen hebben
 Het handhaven - zoveel mogelijk - van de onafhankelijkheid van ouderen is de belangrijkste
factor in de gerontologie en in de bevordering van het leven en de gezondheid; daarom
moeten professionals gericht zijn op het gebruik van gezondheidsvoorlichting en
zorgbegeleiding via digitale
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In de gezondheidssector, en meer in het bijzonder bij valpreventie bij ouderen, kan het
gebruik van ICT via informatiesystemen aanzienlijke voordelen opleveren voor de
onafhankelijkheid van deze mensen; ouderen die zich laten leiden door een digitaal
programma kunnen leren hoe ze vallen en ongevallen kunnen voorkomen, en zich
vervolgens onafhankelijk kunnen voelen, valproblemen kunnen voorkomen of/en eventuele
gezondheidsproblemen kunnen aanpakken

c) Voorbeeldscenario
De heer Jones is 78 jaar oud: hij is een actief persoon geweest tegen de tijd dat hij een jaar geleden
voor het eerst voor zijn huis viel. Zijn kinderen hebben gezegd dat hij misschien nog meer
valpartijen heeft meegemaakt zonder ernstige verwondingen, maar hij lijkt terughoudend om ze te
melden omdat hij het vallen toeschrijft aan het verouderingsproces of omdat hij bang is om
vervolgens te worden beperkt in zijn activiteiten of zelfs geïnstitutionaliseerd.
Zijn kinderen vragen of er manieren zijn /zijn waarop hij kan profiteren van het gebruik van ICT
Aandachtspunten voor actie:







Heeft hij ooit cursussen over ICT-gebruik gevolgd om hem te helpen omgaan met alle
stappen die nodig zijn voor het voorkomen van vallen, implicaties van vallen of met de
noodzaak van het rapport?
Is hij betrokken bij netwerken, of heeft hij enige vorm van sociale netwerken ontwikkeld via
het gebruik van technologie die hem direct of indirect zal helpen met de angst voor
beperkingen en institutionalisering?
Is er de mogelijkheid dat hij via ICT ondersteuning en informatie krijgt over de risico's van
vallen, valpreventie, meldbehoefte, psychologische empowerment?
Is er iemand die hem kan begeleiden – via digitale middelen & technologische keuzes-en
hulp bij het onafhankelijkheidsonderhoud- buiten zijn familieleden- praktijken?
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6. Conclusies enaanbevelingen
De Europese richtsnoeren inzake digitale geletterdheid en actief ouder worden bepalen voor een
groot deel het beleid van de verschillende Europese landen op dit gebied. Bovendien geeft elk land
specifieke accenten aan het Europese beleid om het algemene beleid aan te passen aan de behoeften
van de vergrijzende bevolking van het land. We kunnen concluderen dat er al verschillende acties zijn
opgezet om de digitale geletterdheid van ouderen te verbeteren en gezond en actief ouder worden
te bevorderen. Er is een consistente evaluatie van het beleid nodig om het beleid aan te passen aan
de veranderende demografie van de Europese bevolking.

Dit project is gefinancierd met steun van de Europese Commissie. Deze publicatie weerspiegelt alleen de standpunten van de auteur en de Commissie
kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik dat van de daarin vervatte informatie kan worden gemaakt.

34

ProADAS - bevordering van actieve digitale vaardigheden
Ref. nr.: 2018-1-CY01-KA204-046895

7. Verwijzingen

(n.d.). Opgehaald uit http://www.dzs.hr/Hrv_Eng/publication/2012/SI-1468.pdf
(2019). Opgehaald van www.apothesis.eap.gr
(2019). Opgehaald van www.gerolib.gr
Actieve veroudering van lokale en regionale oplossingen. (2019). Opgehaald van
https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/Active-ageing-local-and-regional-solutions
Androutsou, L., & Vougkiouklaki, K. (2010). Androutsou L., Vougkiouklaki K., (2010). Vergrijzing in
Griekenland en huidige beleidstrends. Athene: Ministerie van Volksgezondheid en Sociale Solidariteit.
Kroatisch bureau voor de statistiek. (2013). Cencus van bevolking, huishoudens en woningen. Opgehaald uit
http://www.dzs.hr/Hrv_Eng/publication/2012/SI-1468.pdf
De computermaatschappij van Cyprus. (2011). e-Skills: Status en vooruitzichten op Cyprus. Opgehaald van
http://www.mcw.gov.cy/mcw/dec/dec.nsf/all/0329FDE62E0B2CA2432579560039DCC8/$file/eSkills%20-%20Going%20Local%20II%20V1.1.pdf?openelement
Digitaal België. (n.d.). Opgehaald uit www.digitalbelgium.be
Eu-Commissie. (2003). Digitale geletterdheidstraining voor volwassenen: initiatieven, actoren, strategieën.
Richtlijnen voor onderwijsstrategieën voor volwassenengeletterdheid voor 55-plussers.
Eu-Commissie. (2010). E-inclusie in Cyprus. Op Cyprus.
Granville, G. (2001). "Een 'Onwaarschijnlijke Alliantie': Jonge Delinquenten die ouderen ondersteunen in
zorginstellingen. Onderwijs en Vergrijzing, 9-25.
IOBE - Stichting Economisch & Industrieel Onderzoek. (2014). ICT en digitale groei in Griekenland. In Athene.
Kenniscentrum Mediawijsheid. (n.d.). Opgehaald uit www.mediawijs.be
Ministerie van Administratieve Hervorming en Elektronisch Bestuur. (2014). Griekse e-regeringsstrategie. In
Athene.
Ministerie van Arbeid en Sociale Verzekeringen. (2012). Actieplan voor actief ouder worden in Griekenland
voor 2012-2020 . In Athene.
Praničević, D. G., Judita, P., & Mariette, B. J. (n.d.). Hebben ouderen baat bij difital services?
Informatietechnologie, 145-160.
Programma van primaire, secundaire en tertiaire preventie voor ouderen. (2013). Periodicum Biologorum
udc, 475-481.
Vlaamse overheid. (2015). Vlaams ouderenbeleidsplan 2015-2020. In Brussel.

Dit project is gefinancierd met steun van de Europese Commissie. Deze publicatie weerspiegelt alleen de standpunten van de auteur en de Commissie
kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik dat van de daarin vervatte informatie kan worden gemaakt.

35

