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Beste lezer, 
Voor u ligt Nieuwsbrief nr. 16 van de maand februari 2018. De eerste in het nieuwe jaar, het derde jaar alweer in het 
bestaan van de ASG. Zoals voorzitter Henk Hoogerland tijdens de algemene ledenvergadering in november al 
opmerkte: we doen het goed. Het ledental stijgt gestaag. In januari kwamen er weer 5 nieuwe leden bij.  
Maar dat is niet genoeg. Hoe groter we zijn, hoe sterker en hoe meer we voor u kunnen doen. Daarom een oproep: 
ongetwijfeld kent u familie of vrienden, die nog geen lid zijn van onze vereniging. Onze contributie is veel lager dan 
bijvoorbeeld bij de ANBO. En…onze leden hebben dezelfde voordelen als bij de ANBO. MAAK ZE DUS LID VAN DE ASG! 
Aanmelden kan bij bestuurslid Els Poppe (zie het kader verderop in deze nieuwsbrief). 
 

Nog een vraag aan de leden: deze nieuwsbrief wordt voor de leden die niet over een e-mailadres beschikken, elke 
twee maanden gedrukt bij de Kopieerwinkel, onderdeel van het Gors. Goede kwaliteit voor weinig geld. Maar toch: 
over een heel jaar kost dat behoorlijk veel. Daarom zijn we ook afhankelijk van advertenties die worden geplaatst. We 
zijn blij met de nieuwe advertentie van het Paard van Troje, de bekende Goese boekhandel. Nu kunnen we ons 
voorstellen dat u in uw omgeving bedrijven/winkels/verenigingen e.d. kent die misschien ook bereid om zijn in onze 
nieuwsbrief te adverteren. Onze vraag: benader hen en laat het ons weten. We doen er allemaal ons voordeel mee! 
 

Deze nieuwsbrief bevat, naast de gebruikelijke zaken, o.a. een beschrijving van het ASG-activiteitenplan voor 2018, 
een verhaal van Leen van Zon over de Belastingservice van ASG, wetenswaardigheden van de NVOG en informatie uit 
de voorlichtingsmiddag van het Bondenberaad Groot Goes op 7 februari over de digitalisering van de televisiezenders. 

 
 

CONTRIBUTIE ASG 2018 
 

U ontvangt gelijktijdig met deze nieuwsbrief een factuur voor de contributiebetaling.  
Verzoek van de penningmeester is de contributie zo spoedig mogelijk aan hem over te maken. 

In de factuurbrief zit de ledenpas voor 2018 verwerkt. Bewaar de brief dus goed! 
 

 

ACTIVITEITENPLAN ASG 2018 
 

Het bestuur stelde onlangs het activiteitenplan ASG voor het jaar 2018 vast. Onderstaand de activiteiten: 

 Een autotocht in mei.  

 Een busreis (met kleine busjes) in juli 

 Een autotocht in september 

 Een Kerstmiddag in december 
We laten u tijdig de bestemmingen en de precieze data weten. 
 

Daarnaast geven we natuurlijk de tweemaandelijkse Nieuwsbrief uit, verzorgen we voor de mensen die daarvoor in 
aanmerking komen de invulling van de belastingaangifte (zie artikel hierna) en stellen we u op de hoogte van alle 
voorlichtingsmiddagen en het jaarlijkse evenement van het Bondenberaad Groot Goes. 
 

De ouderensoos in Wilhelminadorp organiseert regelmatig bingomiddagen in Het Wilhelminahuis. 
Ook leden van de ASG zijn daar van harte welkom. Het bestuur heeft besloten, dat u voor deelname 
aan zo’n middag voor € 3,- aan bingokaarten krijgt. Aanmelden bij voorzitter Henk Hoogerland, die 
geeft het door aan de organiserende dames!  
 

De eerstvolgende bingomiddag is op 26 maart vanaf 14.00 uur! 

 
 

ASG Algemene Seniorenvereniging Goes e.o.  
-Belangenbehartiger en activiteitenorganisatie voor senioren in de regio Goes e.o.- 

 
 

 
 

Nr. 16, februari 2018 
Eindredactie: Hans de Jonge 
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Iedere eerste vrijdag van de maand is er in Het Wilhelminahuis vanaf 16.30 uur een dorpsborrel. Ook 
onze ASG-leden zijn daar van harte welkom. In Wilhelminadorp wonen zo’n 30 leden van onze ASG. Een 
mooie gelegenheid om met elkaar kennis te maken.  

De eerstvolgende dorpsborrel is op vrijdag 2 maart! 
 

BELASTINGSERVICE 
 

Onze leden kunnen in 2018 wederom gratis gebruik maken van de ASG-belastingservice. Er zijn 
ten opzichte van het belastingjaar 2016 slechts kleine wijzigingen te verwachten. Het is in vele 
gevallen verstandig om na te (laten) gaan of het zinvol is om aangifte inkomstenbelasting te 
doen. Hebt u AOW en een klein pensioen, dan heeft men in vele gevallen recht op een 
gedeeltelijke teruggave van de op het pensioen ingehouden loonbelasting. Ook als u een brief 
van de belastingdienst heeft ontvangen waarin wordt vermeld dat u geen aangifte inkomstenbelasting hoeft te doen, is 
het in deze gevallen toch verstandig dit door onze invullers te laten controleren. Hebt u ziektekosten die niet worden 
vergoed, en die niet onder het eigenrisico vallen dan is het ook verstandig om te (laten) kijken of het doen van aangifte 
inkomstenbelasting zinvol is. Denk hierbij o.a. aan: 

 Medicijnen op voorschrift van een arts, maar die niet worden vergoed; 

 Zelf betaalde kosten voor fysiotherapie, chiropractor, homeopathie etc.; 

 Vervoerskosten met openbaar vervoer, taxi of auto naar huisarts, ziekenhuis of behandelaar; 

 Vergoeding voor kleding en beddengoed als u rolstoelpatiënt bent, incontinentiemateriaal gebruikt, een stoma heeft 
of een andere (huid) aandoening heeft waardoor kleding en/of beddengoed meer gewassen moet worden. 

 Bepaalde diëten op doktersvoorschrift. 
 

Toeslagen 
De hoogte van toeslagen zoals zorgtoeslag en huurtoeslag is mede afhankelijk van het verzamelinkomen. Hebt u veel 
aftrekposten dan zal het verzamelinkomen dalen en zullen de toeslagen stijgen. Het is altijd verstandig, ook als u geen 
aftrekposten heeft of geen aangifte inkomstenbelasting hoeft te doen, om na te laten kijken of u recht heeft op zorg- 
en/of huurtoeslag. Hebt u een van deze toeslagen al dan kan onze belastinginvuller voor u nagaan of de toeslag correct 
is en niet te hoog of te laag. Dat voorkomt op een later tijdstip nare correcties. 
 

Leen van Zon 
 
 

MEDEDELINGEN VANUIT DE NVOG 
 

 De NVOG, waarin de FASv is vertegenwoordigd, zond ons de 
volgende wetenswaardige artikelen. 
 

 
 

PACT VOOR OUDERENZORG 
Onlangs verscheen een uitvoerige brief van minister Hugo de Jonge aan het parlement waarin hij een “Pact” 
aankondigt over de ouderenzorg in Nederland. Dat was verrassend, zo kort na het aantreden van het nieuw kabinet. 
Hieruit valt af te leiden dat de constante druk op de regering en de Tweede Kamer, mede vanuit de ouderen- en 
gepensioneerden organisaties, waaronder de NVOG, om meer te doen voor de ouderen in Nederland is gehoord en 
begrepen. Eindelijk! 
De minister wil een zgn. “Pact” vormen vanuit het ministerie met alle organisaties die de belangen van ouderen 
behartigen om aan de dreigende situatie van ontoereikende zorg, welzijn en wonen een eind te maken.  Ook de 
problematiek die eenzaamheid met zich meebrengt staat hoog op zijn agenda. Hij wil al in het eerste kwartaal van 
2018 tot een breed gedragen “Pact voor de ouderenzorg” komen. De NVOG heeft de minister laten weten dat zij zich 
daarbij wil aansluiten en eraan mee wil werken. 
 

Met veel van de ouderen gaat het gemiddeld goed in Nederland: 89% van de 65-75-jarigen en 86% van de 75-plussers 
zegt gelukkig te zijn. Maar degenen die dit niet zijn behoeven ondersteuning. Dat kan zijn vanuit de professionele zorg- 
en welzijnsorganisaties, maar ook vanuit vrijwilligersorganisaties. In veel steden en wijken zijn al zgn. zorgcoöperaties 
opgericht vanuit het vrijwilligerswerk om ouderen te ondersteunen. Echter ook die hebben een goede begeleiding 
nodig. Daar wil de minister aan werken, samen met ons! 
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Dat ouderen zo lang mogelijk thuis moeten blijven wonen, vraagt zeker ook voor alleenstaanden grote inspanningen 
(in 2016 waren 4 op de 10 vrouwen van 65 jaar en ouder en 2 op de 10 mannen alleenstaand!) Zij behoeven ook 
begeleiding.  Relatief veel ouderen zijn eenzaam, of zij nu nog een partner hebben of alleenstaand zijn. Dat moet niet 
kunnen in ons welvarend Nederland! 
 

Als ouderen langer thuis wonen, moet ook de woon- en leefomgeving hierbij passen. Er moet ook gewerkt worden aan 
verbetering van de positie van de mantelzorger. Zij zorgen er mee voor dat er minder (dure) professionele hulp nodig 
is. Dat vraagt een goede begeleiding en waardering, meer dan er nu gebeurt! 
Zomaar een paar punten uit deze brief van 8 kantjes. De NVOG zal er mee voor zorgen om samen met de minister en 
andere organisaties de komende jaren de positie van de ouderen in het algemeen en de zorgbehoevende ouderen in 
het bijzonder te verbeteren. Een uitstekend begin van deze nieuwe regering!   
 

Op 17 januari jl. is de eerste bijeenkomst van het Pact voor ouderenzorg georganiseerd, waarbij circa 50 
vertegenwoordigers van de betrokken organisaties waren uitgenodigd. Daaronder Joop Blom, voorzitter commissie 
zorg, welzijn, wonen en mobiliteit namens NVOG/KNVG. Het is de bedoeling dat binnen korte tijd een “Pact” 
(samenwerkingsovereenkomst) door deze organisaties wordt ondertekend om gezamenlijk de schouders te zetten 
onder de plannen die tot verbetering van de positie van de ouderen in onze snel veranderende samenleving zal leiden. 
Voor de realisatie van de plannen is 3 tot 4 jaar uitgetrokken en een investering van € 200 miljoen. Hard nodig! 
Door de vergrijzing in Nederland zal het aantal kwetsbare ouderen in absolute zin toenemen in de komende jaren. 
Zeker omdat ook kwetsbare ouderen langer thuis zullen moeten blijven wonen. 
De oplossing van daarmee verband houdende problematiek zoals het onvoldoende beschikbaar zijn van adequate 
huisvesting en de eenzaamheid gevoelens die dit met zich meebrengt, moet het uitgangspunt zijn van dit “Pact. 
Daarnaast zal de situatie in verpleeghuizen, incl. het aantal benodigde plaatsen daarin, grote aandacht krijgen. Het 
conceptprogramma wordt dezer dagen opgesteld en ter goedkeuring aan de deelnemende organisaties voorgelegd. 
Vorig jaar is een tweetal samenwerkingsverbanden als “Beter Oud”   en “Het Pleidooi” gestart in het kader van de 
verbetering van de positie van ouderen in Nederland. NVOG/KNVG neemt deel aan beide samenwerkingsverbanden.  
Zij hebben zeker aan de basis gestaan van dit Nationale initiatief van minister Hugo de Jonge van VWS. Wij houden u 
op de hoogte. 
 

KORTING COLLECTIEVE ZORGVERZEKERINGEN. 
Al sinds de invoering van de nieuwe zorgverzekeringswet in 2006 bestaat de mogelijkheid om via het sluiten van een 
collectieve zorgverzekering voor een groep personen een korting op de nominale premie te bedingen. Er zijn in 
Nederland nu 64.000 collectiviteiten van tienduizenden tot enkele verzekerden! 
Door een onlangs (op verzoek van het Ministerie van VWS) gepubliceerd onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit 
over de effectiviteit en juistheid van deze kortingen, is een discussie ontstaan over de juistheid van deze korting. 
De bedoeling was dat de kortingen gebaseerd zouden worden op zorginhoudelijke afspraken. Het is echter een 
marketinginstrument van de zorgverzekeraars geworden die niet past in een solidair zorgverzekeringssysteem. 
Deze week spraken vertegenwoordigers van zorgverzekeraars en vertegenwoordigers van grote collectiviteiten 
hierover met elkaar. De meningen hieromtrent verschillen nogal. Wij volgen deze discussie en houden u op de hoogte. 
 

"AANDACHT VOOR IEDEREEN" (AVI) EN DE WMO. 
Toen 5 jaar geleden de positie van de gemeente in de zorg, o.a. voor ouderen, sterk werd uitgebreid, zoals door de 
invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), is door de overheid het project: “Aandacht voor 
iedereen” gestart.  Aan dit project namen veel organisaties deel, ook de ouderenorganisaties. Dit project werd eind 
2017 beëindigd. Wat was het doel van dit project? 
- Het informeren van WMO-raden en lokale belangenbehartigers over de decentralisatie van de functies “begeleiding” 
en “beschermd wonen” en het sociaal domein, zodat zij weten wat zij lokaal aan de orde moeten stellen. 
- Het versterken van het lokale ”speelveld”, zodat de lokale “tegenstem ” bij de decentralisaties goed geregeld wordt. 
Ook was het de bedoeling om de taak en positie van de burgers en cliënten te versterken zodat burgers en 
zorgcliënten een belangrijke rol kunnen spelen in het beleid van gemeenten hierover.  
Wat is daarvan terecht gekomen? Het blijkt dat er grote verschillen zijn in de aanpak van gemeenten. Er zijn 
gemeenten die een goede WMO-raad hebben die de gemeente kan adviseren over het te voeren beleid maar in veel 
gemeenten is dit niet goed aangepakt. De regionale netwerken, zoals ouderen- en patiëntenorganisaties, waren 
dikwijls niet in staat om goede deelnemers voor de WMO-raden te leveren en de deelnemers waren lang niet altijd in 
staat om de gemeente op de juiste wijze te adviseren over het te voeren beleid. Maar ook de gemeenten waren niet 
altijd blij met dit soort adviesraden. Men kan concluderen dat het project Aandacht voor Iedereen, ondanks vele 
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inspanningen van voorlichters etc.,  niet heeft gebracht wat ervan werd verwacht. Dat is jammer omdat het systeem 
van samenwerking van burgers en gemeente (als dat goed wordt georganiseerd) positieve resultaten kan 
voortbrengen. 
Ook het Sociaal Cultureel Planbureau heeft in januari 2018 een rapport uitgebracht over de manier waarop 
gemeenten de uitvoering van de WMO hebben opgepakt. In dit rapport wordt ook kritisch gereageerd over de 
uitvoering van de WMO door de gemeenten.  
De uitgangspunten van de WMO: zelfredzaamheid, participatie, maatwerk en lichtere vormen van ondersteuning van 
degenen die hieraan behoefte hebben, worden breed gedragen. Echter in de praktijk zijn WMO-consulenten, 
beleidsmedewerkers en zorgaanbieders nog vaak zoekende hoe zij deze punten kunnen uitwerken en worden veel 
knelpunten ervaren. Ook zijn er teveel problemen bij het een beroep doen op het sociale netwerk van 
hulpbehoevenden. De toegang tot ondersteuning is erg ingewikkeld geworden, waardoor het zowel voor inwoners als 
professionals niet altijd duidelijk is waar zij terecht kunnen met een hulpvraag en welke instantie verantwoordelijk is 
voort het oplossen van een vraag om hulp.  Op de concrete resultaten van het ondersteunen en bevorderen van de 
zelfredzaamheid en participatie hebben de meeste gemeenten geen goed zicht. 
Natuurlijk is in de kranten en tijdschriften al veel aandacht besteed aan de variëteit aan problemen bij de uitvoering 
van de WMO, maar oplossingen laten dikwijls op zich wachten. Het is en blijft de bedoeling van deze wet dat ouderen 
en gehandicapten, die problemen ondervinden bij het langer thuis wonen en die men zelf niet kan oplossen, door de 
gemeenten geholpen worden met het vinden van een oplossing. De gemeenten hebben binnen de wet de vrijheid 
gekregen om zelf oplossingen te vinden, maar deze moeten wel passen in de bedoelingen van de wet. En daar 
mankeert dikwijls het een en ander aan. 
Hugo de Jonge, de nieuwe minister van VWS, heeft in het door hem voorgestelde Pact voor Ouderenzorg (zie 
hiervoor) als een van zijn speerpunten genoemd: het langer thuis blijven wonen. Wij zullen er mee voor gaan zorgen 
dat de oplossingen van de problemen die dit voor de betrokkenen kan meebrengen een belangrijke aandacht zullen 
krijgen in dit project. 
  

Bron: NVOG 
 

ALLEMAAL DIGITAAL IN 2018 
 

In het voorjaar van 2018 maakt DELTA de overstap naar volledig digitale tv en radio (project 
‘Allemaal digitaal’). Na een periode van klantonderzoek is inzichtelijk geworden hoe 
Zeeuwen tv kijken en radio luisteren. Dit maakt het mogelijk voor DELTA om klanten 
persoonlijk te adviseren. Alle DELTA-klanten worden in de komende maanden geholpen bij 

de overstap naar digitale tv en radio. Op verzoek van het Bondenberaad Groot Goes gaf DELTA op 7 februari 
voorlichting aan belangstellenden over wat er allemaal bij deze overstap komt kijken. Hieronder een samenvatting 
van wat er allemaal over tafel kwam. Kijkt u vooral ook eens op de website www.DELTA.nl/allemaaldigitaal. Daarop 
vindt u nog uitgebreidere informatie. 
 

Ruim 80% kijkt al digitaal 
Ruim 80% van de klanten van DELTA kijkt al digitaal tv. Van de klanten die nog uitsluitend analoog tv kijken heeft ruim 
de helft een televisie die geschikt is om tv te kijken zonder smartcard. DELTA is gestart om deze groep klanten te 
helpen door hen over te zetten naar digitale tv. Bij alle klanten die hebben aangegeven dat te willen, komt er een 
monteur langs om voor hen de tv zo in te stellen dat ze digitaal kunnen kijken zonder smartcard. Deze extra service is 
vanaf nu ook standaard onderdeel van de reguliere klantbezoeken. De komende periode wordt deze manier van 
digitaal tv kijken, die standaard onderdeel uitmaakt van het tv-abonnement, verder uitgerold. Ook toert de speciaal 
ingerichte ‘Allemaal Digitaal-bus’ door de hele Provincie om klanten te adviseren over en te helpen bij de overstap 
naar digitale tv en radio. 
 

Binnenkort: de minidecoder 
Voor klanten die nog uitsluitend analoog kijken en geen geschikte (oudere) tv hebben voor digitaal kijken zonder 
smartcard, komt DELTA begin 2018 met een aanvullende, voordelige oplossing: de minidecoder. De minidecoder 
wordt ontwikkeld in samenwerking met de leverancier en is een simpele instap-optie voor digitaal kijken en luisteren. 
Deze minidecoder zal 30 digitale tv-zenders (waarvan 4 in HD-kwaliteit) en 43 digitale radiozenders gaan doorgeven. 
Dit staat gelijk aan ons huidige analoge zenderpakket. 
  

http://www.delta.nl/allemaaldigitaal
https://www.delta.nl/minidecoder
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Digitaal TV kijken 
Naast tv kijken via internet (DELTA TV-app) biedt DELTA de klant met de minidecoder vier mogelijkheden: 
1. TV kijken zonder smartcard 
2. TV kijken zonder smartcard met minidecoder 
3. TV kijken met smartcard en CI+-module 
4. TV kijken met smartcard en digitale ontvanger 
Daarnaast kunnen klanten binnenkort ook gaan genieten van het vernieuwde DELTA Interactieve TV: Programma 
Gemist, Begin Gemist, Opnemen en live tv pauzeren op alle schermen, ook op de tv in de woonkamer. Internetklanten 
van DELTA kijken behalve interactief ook direct volledig digitaal tv. 
 

Digitaal Radio luisteren 
Gebleken is dat zo’n derde van de DELTA-klanten nog een radio in huis heeft die gebruik maakt van een analoog 
signaal. DELTA biedt ook voor radio oplossingen om de overstap te maken naar digitaal. In de komende periode krijgen 
DELTA-klanten persoonlijk advies over de vier mogelijkheden om digitaal radio te luisteren: 
- Digitaal radio luisteren via de tv of decoder: door de (mini)decoder eenvoudig aan te sluiten op de radiotuner kan er 
direct digitaal radio geluisterd worden via de huidige stereo-installatie. 
- FM radio luisteren via de ether 
- Digitaal radio luisteren via de ether (DAB+) 
- Radio luisteren via internet 
 

Persoonlijk advies 
Klanten die de DELTA-enquête ingevuld hebben teruggestuurd, krijgen in de komende weken persoonlijk bericht van 
DELTA met een advies over de voor hen eenvoudigste en beste optie om over te stappen naar digitale tv en radio. 
Klanten die niet hebben gereageerd op de enquête ontvangen uitleg over alle mogelijkheden van digitaal kijken en 
luisteren. Klanten die zelf direct actie willen ondernemen kunnen ook voor service naar één van de 50 dealers van 
DELTA gaan die door heel Zeeland gevestigd zijn. Alle informatie over digitaal kijken en luisteren en een overzicht van 
onze dealers is te vinden op DELTA.nl/allemaaldigitaal. 
 

Waarom van analoog naar digitaal? 
Ieder jaar neemt het dataverkeer via het DELTA-netwerk met 40% toe en die groei zet de komende jaren door. Door 
de overstap naar volledig digitale tv en radio ontstaat er meer capaciteit voor internet op het digitale netwerk. En dat 
is nodig omdat: 
- Steeds meer mensen tv kijken via internet (oa. Netflix, Youtube, NPO Gemist en RTL XL); 
- Er steeds meer vraag is naar extra en flexibele tv-pakketten met hoge beeldkwaliteit (HD-zenders); 
- Steeds meer apparaten in huis gebruikmaken van internet waardoor het internetverkeer toeneemt; 
- Steeds meer internetcapaciteit nodig is omdat veel vaker data wordt opgeslagen in de ‘Cloud’. 
 

BUURTBUS DOOR GOES 
 

Het bestuur van de buurtbus Zuid-Beveland verzocht ons in de 
nieuwsbrief nog eens aandacht te schenken aan de buurtbus. 
Directe aanleiding is de lijn Goes-Kattendijke v.v. die in 
passagiersaantallen nogal achterblijft bij de lijnen Goes-Oud-
Sabbinge v.v. en Goes-Hoedekenskerke v.v. Dat is op zich bijzonder, 
omdat de lijn naar Kattendijke een ‘interessante’ route heeft: vanaf 
het station via Kloetinge (haltes aan de Lewestraat/hoek Zomerweg 
en Zomerweg/hoek Ravensteinlaan en op de Ringweg Oost, 
tegenover zorgcentrum Randhof). Vervolgens rijdt de bus via de 
Oranjeweg door de Charlotte de Bourbonweg naar de Louise de 

Collignylaan, waar 2 haltes zijn: één bij De Horst en één bij Ter Valcke. De bus rijdt vervolgens over de Beatrixlaan 
(halte bij de Leliestraat) naar de Oostwal (halte voor de Oude Singel). Dan over de Albert Joachimikade en de Ringbaan 
Oost via de Manneeweg naar Kattendijke. Vooral de rit via de Randhof en De Horst en Ter Valcke is uitermate geschikt 
voor ouderen die in de stad een boodschap willen doen. Dat is overigens ook de lijn Goes-Oud-Sabbinge v.v. Die rijdt 
door de Goese Polder met haltes aan de Troelstralaan (bij de TV-toren en bij de Lidl, en vervolgens 2 haltes op de Van 
Hoogendorplaan. Deze bus stopt ook bij de halte Westwal, dus vlakbij de binnenstad. Het leek ons goed dit nog eens 
onder uw aandacht te brengen. Het zou zonde zijn als zo’n voorziening (de lijn Goes-Kattendijke is te matig bezet) door 
gebrek aan passagiers opgeheven zou moeten worden. Doe er uw voordeel mee! 

https://www.delta.nl/allemaaldigitaal


 

6 
 

 
 
 
 
 
 
In de maanden januari en februari vier(d)en de volgende ASG-leden hun kroonverjaardagen: 
 

Januari 
03 januari dhr. F.A. v.d. Berg Kortgene     70 
07 januari  mw. C. de Bue uit Goes      85 
12 januari   mw. M.J.P. Goudswaard-Verboom uit Kloetinge   75 
14 januari mw. G. Visser-Geldof uit Goes     80     
17 januari dhr. H.H.B. Arentsen uit Goes     70 
23 januari mw. D. Verdonk-Kopmels uit Goes    80 
 

Februari 
18 februari mw. M.M. Walrave-Oele uit Wilhelminadorp   85 
18 februari  dhr. J. Bouman uit Goes     75 
 

HET BESTUUR FELICITEERT DEZE LEDEN VAN HARTE! 
 

 

FUNCTIONELE (IN)CONTINENTIE 
 
 

Bron: Seniorenwijzer 
 

Functionele incontinentie is elke vorm van ongewenst verlies van urine en/of ontlasting dat niet veroorzaakt 
wordt door een probleem van de blaas en de urinewegen, het maag-darmkanaal of van de bekkenbodem. Als 
gevolg van andere beperkingen zijn de toiletvaardigheden niet meer voldoende om continent te zijn. 
 

Onder toiletvaardigheden verstaan we alle vaardigheden die nodig zijn om naar het toilet te gaan. Dat begint met het 
kunnen waarnemen van de drang om te plassen of te ontlasten. Het aandrangsgevoel kan bijvoorbeeld zijn afgenomen 
bij een hernia in de lage rug. Ook moet men in staat zijn om de juiste handelingen binnen een bepaalde tijd uit te 
voeren. Hierbij kan je denken aan bijvoorbeeld: opstaan uit een stoel of bed, naar het toilet lopen, een deur open 
doen, draaien in een kleine ruimte, de kleding uit en weer aan kunnen doen, gaan zitten en weer opstaan. Dit zijn 
alledaagse handelingen maar ze vereisen wel kracht, beweeglijkheid, coördinatie, handvaardigheid, uithoudings-
vermogen en evenwicht. Kortom, ook om naar het toilet te gaan, is een goede conditie nodig. Die conditie kan 
verminderen door ouderdom en verschillende aandoeningen (bijvoorbeeld: slijtage/artrose, COPD, hart- en 
vaataandoeningen, reuma, ziekte van Parkinson, herseninfarct). 
 

De goede effecten van trainen op de conditie, ook op hoge leeftijd, zijn al langer bekend. Trainen vertraagt het proces 
van lichamelijke achteruitgang. Door het verouderen, veranderen zowel spier- als bindweefsel waardoor de 
spierfunctie langzaam afneemt. Figuur 1 laat zien dat de spierfunctie optimaal is tussen de 15 en 20 jaar en dan 
langzaam afneemt. Rond de 70 jaar kruist de lijn van het spierfunctieverloop de blauwe lijn die de minimaal benodigde 
functie weergeeft. Dat betekent dat als men ouder dan 70 jaar is, en de spieren niet in conditie houdt, de spieren niet 
meer voldoende zullen werken om optimaal te kunnen functioneren in het dagelijkse leven. 
 

De term ‘use it or loose it’ is hier zeker van toepassing. Dit geldt voor alle spieren in het lichaam zoals de beenspieren, 
de rompspieren maar natuurlijk ook voor de bekkenbodemspieren. 
 

Om vlot het toilet te kunnen bereiken heb je naast spierkracht in de benen ook een goede beweeglijkheid in de 
heupen en knieën en voldoende balans nodig. Als de spierkracht in de benen namelijk onvoldoende is kan je 
bijvoorbeeld niet snel genoeg opstaan of lopen om naar de toilet te gaan. Zittend op het toilet moet men goed kunnen 
ontspannen om te kunnen plassen of ontlasten. Wanneer men onvoldoende ontspant zijn de plasbuis en het anale 
kanaal niet goed doorgankelijk en kunnen blaas en darm niet goed geleegd worden. Ook de rompspieren spelen een 
belangrijke rol bij het handhaven van de balans. 
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In dit geheel mag de handfunctie zeker niet vergeten 
worden omdat dit een voorwaarde is om vlot de kleding 
aan en uit te doen. Het niet snel genoeg kunnen 
losmaken van knoopjes of rits kan per slot van rekening 
resulteren in urineverlies. Er zijn dus heel wat 
voorwaarden om tijdig naar het toilet te kunnen gaan 
en goed te kunnen plassen en ontlasten. 
 

Zoals in het begin van dit artikel beschreven is de 
algehele conditie ook voor een goed toiletgang een 
noodzaak. Daarom is het belangrijk, ook op hoge(re) 

leeftijd, te blijven trainen en bewegen! Door te trainen kan de afname van de spierfunctie positief beïnvloed worden 
waardoor de curve (van de spierfunctie) minder steil afloopt en de lijn van de minimaal benodigde functie later, 
misschien pas na het 85ste levensjaar zal kruisen. Wanneer men tijdens het trainen ook gelijk de bekkenbodemspieren 
meetraint, neemt de kans droog en schoon op het toilet te komen nog meer toe. 
 

Meldt u bij problemen met toiletvaardigheden bij de geregistreerd geriatriefysiotherapeut of geregistreerd 
bekkenfysiotherapeut: www.defysiotherapeut.com. 
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Heeft u gratis advies nodig? 
Wij geven o.a. adviezen op het gebied van administratie, 
archiefonderzoek, boekhouden, bouwkunde, financiële 

zaken, geschiedenis, juridische zaken, keramiek, 
metaalbewerking, notariële zaken, ICT problemen, schaken, 

tuinieren, vertalen, taxaties, en nog veel meer. 
Er staan meer dan 70 vrijwilligers tot uw beschikking. 

 

 
 

Kunnen wij u helpen of helpt 
u mee met het geven van adviezen? 

Neem dan contact op met  
aanvragen@gildedebevelanden.nl 

of bel 06-14 53 06 01 
 

 

Samen leven, samen spreken? 
‘t Gilde de Bevelanden heeft een integratieproject 

SamenSpraak, 
waar Gildecoaches anderstaligen op een informele wijze 
behulpzaam zijn bij het Nederlands leren spreken en de 

gebruiken en samenleving te leren kennen. Dat alles om zo 
makkelijker te kunnen integreren. 

 

 
 

Wilt u ook deelnemen aan dit project, als 

anderstalige of taalcoach? 
Stuur een e-mail naar  

samenspraak@gildedebevelanden.nl  
of bel 0113 215090. 

 

Inspireren in positief ouder worden? 
Vanaf ons vijfenvijftigste levensjaar verandert langzaam 

maar zeker onze positie op de arbeidsmarkt en onze rol in 
het gezin of de huishouding. En u vraagt zich af: Wat wil ik? 

Wat kan ik? Wat vind ik belangrijk? Waarvoor ga ik me 
inzetten? 

’t Gilde de Bevelanden heeft met POWER een traject voor 
senioren die willen investeren in persoonlijke groei, sociale 

netwerken en zinvolle activiteiten. 
 

 
 

Wilt u ook deelnemer worden aan het POWER 

project? 
Neem contact op met Chris Otto, 
power55@gildedebevelanden.nl 

Of bel 0113-563304 
 

 

Stads- en streekgidsen van ‘t Gilde 
Onder leiding van de enthousiaste gidsen van ’t Gilde de 

Bevelanden kunt u deelnemen aan rondleidingen langs de 
mooiste plekjes in het hart van Goes met zijn historische 

monumenten. 
Gidsen gaan ook mee in de bus door de Zak van Zuid-

Beveland. 
Zie ook: www.gildedebevelanden.nl 

 
 

 
 

Heeft u zin in één van de rondleidingen of interesse 
om ook gids te worden? 

Neem contact op met  
stadsgidsen@gildedebevelanden.nl 

of bel 06-14 53 03 19 
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