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Ouder worden

Let op je grenzen,  
maar blijf in beweging

Wie ouder wordt met een spierziekte, doet er verstandig 
aan rekening te houden met een stapeling van toenemende 
beperkingen. Tijdig naar het revalidatiecentrum en verantwoord 
in beweging blijven, blijkt de beste remedie.

‘Het type HMSN dat ik 
heb, is niet progressief. 
Wel ben ik geboren 

met klompvoeten en heb ik altijd 
orthopedisch schoeisel gehad. 
De gevolgen van mijn spierziek-
te vond ik het heftigst in mijn 
puberteit.’ Nico Slaakweg is 
inmiddels 66 jaar. Ondanks het vrij 
stabiele karakter van zijn spier-
ziekte heeft hij de afgelopen jaren 
daarbovenop de gevolgen van zijn 

klimmende leeftijd ervaren. ‘Tien 
jaar geleden ben ik aan mijn voe-
ten geopereerd omdat ik steeds 
moeilijker ging lopen. Ik werkte als 
bouwkundig tekenaar en opzichter 
bij gemeenten, maar door een 
gebroken middenvoetsbeentje 
hield ik al dat lopen moeilijk vol. 
Uiteindelijk werd het zo moeilijk 
om passend werk te vinden, dat 
mijn vrouw en ik in 2008 hebben 
besloten onze droom te realiseren: 
samen een Bed & Breakfast met 
theetuin beginnen. Dat probeer 
ik nu vol te houden totdat ik AOW 
krijg.’ Je aanpassen aan het ouder 
worden met een spierziekte; het 
blijkt een hele kunst.

MINDER COMPENSATIE
Revalidatiearts Erwin Baars van 
revalidatiecentrum Vogellanden in 
Zwolle is expert op het gebied van 
ouder worden met een spierziekte. 
‘Mensen die zonder spierziekte 
ouder worden, beginnen meestal 

vanaf het vijftigste jaar de gevol-
gen van het ouder worden te voe-
len: minder energie, meer moeten 
rusten, activiteiten in etappes 
uitvoeren. Hun sta- en loopbalans 
neemt af en hun manieren om dat 
te compenseren beginnen tekort 
te schieten, bijvoorbeeld omdat 
ook hun ogen achteruitgaan. 
Verder neemt de spierkracht af en 
duurt het herstel na inspanning 
langer. Ze bewegen moeilijker 
doordat gewrichten stijver wor-
den. Tel daar toenemende mentale 
traagheid bij op en het verklaart 
waarom oudere mensen minder 
snel reageren, minder dingen 
tegelijk kunnen doen en eerder 
vallen, vooral in de schemering.’ 
Bij een spierziekte verloopt dit 
verouderingsproces niet snel-
ler, maar is er sprake van een 
optelsom van klachten, legt Erwin 
Baars uit. ‘Door de spierziekte 
kunnen mensen zich letterlijk nog 
moeilijker staande houden en blij-Erwin Baars
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ven ze nog moeilijker in balans.’ 
Hij ziet ook in zijn praktijk dat 
bij mensen die geboren zijn met 
een klompvoet op latere leeftijd 
botbreuken in de voeten optreden. 
‘Daarom bieden wij mensen ter 
bescherming meestal al aange-
paste schoenen aan voordat zij 
zulke klachten krijgen. Zo probe-
ren wij mensen met een spierziek-
te op tijd voor te bereiden op de 
onvermijdelijke achteruitgang.’

AANPASSEN
‘Verzet je niet, maar beweeg mee 
met de stroom’, is het devies dat 

revalidatiearts Erwin Baars en zijn 
collega’s hanteren. ‘Vooral als de 
spierziekte het loop- en duurver-
mogen aantast, is het belangrijk 
om je al ruim voor je vijftigste jaar 
met hulp van een revalidatiearts 
voor te bereiden op noodzakelij-
ke aanpassingen. De bedoeling 
daarvan is om op een verantwoor-
de manier in beweging te blijven, 
de long- en hartconditie optimaal 
te houden en sociale isolatie te 
voorkomen door maatschappelijk 
actief te blijven. Dat blijkt het 
moeilijkst te zijn voor mensen die 
gewend zijn flink te trainen en die 

nooit klagen, maar juist zij hebben 
baat bij een aangepast oefenpro-
gramma: met een ligfiets in plaats 
van een racefiets om een betere 
balans te houden; met zwemmen 
om de gewrichten minder te 
belasten; met eiwitrijke voeding 
en extra vitamine D. En zorgen 
voor een goed sociaal netwerk kan 
voorkomen dat je vereenzaamt als 
je je werk of sport hebt moeten 
opgeven.’
Is er eenmaal sprake van nieuwe 
beperkingen, dan is het volgens 
hem zaak om met hulp van een 
revalidatiecentrum te leren  

‘Verzet je niet, maar  
beweeg mee met de stroom’

Revalidatiearts Erwin Baars
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inspanning te beperken en op 
tijd rust in te bouwen, hulpmid-
delen te gebruiken, aangepast 
te bewegen en valrisico’s aan te 
pakken, vooral in de woning. Een 
revalidatiecentrum kan op al die 
gebieden advies op maat geven 
en zo nodig nieuwe vaardigheden 
helpen aanleren. 

Mensen met een spierziekte die in 
verband met een andere aan-
doening een operatie of andere 
ingrijpende behandeling moeten 
ondergaan, hebben de moge-
lijkheid om daarna een klinisch 
revalidatietraject te volgen, 
vertelt Erwin Baars: ‘Bijvoorbeeld, 
na een operatie aan hun handen 
of heupen bestaat een grote kans 
dat mensen gedwongen zijn stil te 
zitten, omdat ze geen hulpmidde-
len kunnen gebruiken. Terwijl het 
juist dan belangrijk is om te lopen, 
te zwemmen of fysiotherapie te 
doen. In zulke gevallen kunnen ze 
beter niet meteen van het zieken-
huis naar huis worden gestuurd, 
maar eerst naar een revalidatie-
centrum gaan.’     

VICIEUZE CIRKEL  
VOORKOMEN
Over het aanpassen aan nieuwe 
beperkingen kan Nico Slaakweg 
meepraten. ‘Als bouwkundige 
heb ik zelf onze woning aange-
past met een ruime slaapkamer 
en badkamer gelijkvloers, beide 
geschikt voor rolstoelgebruik. Na 
mijn voetoperaties kon ik mezelf 
op een badplank boven het ligbad 
douchen.’
Vorig jaar kreeg hij prostaatkan-
ker, een aandoening waarop het 
risico ook met de jaren stijgt. 
‘Gelukkig waren we er op tijd bij 

toen het ontdekt werd en kon het 
met bestraling aangepakt worden. 
Wel kreeg ik daarna veel meer last 
van mijn rug en van vermoeidheid. 
De bestraling heeft mijn ouder-
domsklachten duidelijk versneld. 
Daardoor kan ik bijvoorbeeld veel 
minder doen in onze grote tuin.’ 
Die nieuwe klachten waren reden 
voor hem om zelf voor therapie 
aan te kloppen bij het revalidatie-
centrum in zijn omgeving. ‘Eigen-
lijk zou iedereen die ouder wordt 
met een spierziekte dat moeten 
doen, omdat je daardoor leert 

waarmee je rekening moet houden 
bij je dagelijkse activiteiten en 
hoe je kunt blijven bewegen. 
Dat is belangrijk want als ik stop 
met bewegen gaat alles in mijn 
lichaam vastzitten en worden de 
klachten alleen maar erger. Om te 
voorkomen dat ik in zo’n vicieuze 
cirkel terechtkom, moet ik mezelf 
soms echt oppeppen om in bewe-
ging te blijven en zoals ik altijd 
gewend was twee keer per week 
naar de sportschool te gaan. Bij 
Cesartherapie heb ik oefeningen 
geleerd om soepel te blijven. Die 
doe ik op de dagen dat ik niet naar 
de fitness ga. En als ik in de tuin 
werk, moet ik een kookwekker zet-
ten zodat ik niet te lang doorgaan. 
Dat is niet altijd leuk, maar zo kan 
ik er wel een bepaalde modus in 
vinden.’   

Ouder worden

‘Als ik stop met bewegen, 
worden de klachten 
alleen maar erger’  

Nico Slaakweg

Nico Slaakweg
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NIET BLIJVEN TOBBEN       
Over zijn sociale contacten en 
bezigheden maakt Nico Slaakweg 
zich nog geen zorgen. ‘Dankzij 
de B&B en de theetuin verveel ik 
me nooit. Voor de boodschappen 
moeten we altijd het dorp uit, dus 
zolang ik kan autorijden, is dat 
geen probleem. Maar we hebben 
wel bedacht dat we dichter bij de 
voorzieningen gaan wonen als 
dat nodig is.’ Door zijn activiteiten 
voor Spierziekten Nederland is 
hij goed op de hoogte van allerlei 
oplossingen en mogelijkheden 
voor hulp. Hij adviseert andere 
ouderen met een spierziekte 
vooral een beroep te doen op in-
formatiebronnen als de website en 
de (regio)contactpersonen van de 
vereniging. ‘Blijf niet tobben als 
je ergens mee zit, maar doe een 
beroep op een revalidatiecentrum 

of bespreek je problemen met een 
maatschappelijk werker. Revalida-
tie is tegenwoordig veel uitgebrei-
der dan vroeger en daarom is het 
op latere leeftijd zinvol om een 
verwijzing te vragen voor wat je 
nodig hebt om actief te blijven.’ 

Zelf zorgt hij er ook voor dat er 
naast het werk altijd een leuk uitje 
in het vooruitzicht ligt, zoals een 
fietstocht, uit eten of naar de film. 
‘Lekker even eruit.’  

Door Jolanda Keesom

Kort nieuws

Onlangs ontvingen we een prachtige bijdrage van  
de heer en mevrouw Verbakel uit Honselersdijk. Ter  
gelegenheid van hun 50-jarige huwelijk vroegen zij 
geen cadeaus, maar een mooi geldbedrag om te  
kunnen doneren aan goede doelen. 

Na het zien van een documentaire over kinderen  
met een spierziekte kozen zij ervoor om het werk  
van Spierziekten Nederland te steunen met maar  
liefst € 3.500. 

Betere kwaliteit van de zorg, effectief wetenschappelijk 
onderzoek, goede voorlichting en informatie. Thema’s 
waar de vereniging zich al meer dan vijftig jaar met 
hart en ziel voor inzet en kan blíjven inzetten, mede 
dankzij de steun van betrokken leden en donateurs. We 
danken de familie hartelijk voor deze mooie bijdrage. 

Schenking
WILT U OOK DONEREN?  
U kunt uw bijdrage overmaken op IBAN 
rekeningnummer NL77INGB0001422400, 
t.n.v. Spierziekten Nederland, Baarn, of neem 
contact op met het hoofd Beheer, Ingrid van der 
Heijden, tel. 035 5480480. Hartelijk dank voor 
uw steun!

Spierziekten Nederland ontvangt regelma-
tig giften. Helaas zijn de gevers niet altijd te 
achterhalen. We willen alle donateurs bedanken 
voor hun bijdrage! 

Als u een donatie doet, vergeet dan niet om bij 
de mededelingen uw contactgegevens te ver-
melden. De bank vermeldt standaard namelijk 
alleen een naam en een bedrag, geen adres.

Meer informatie over ouder  
worden bij Spierziekten Nederland 

•  De webcast met Erwin Baars is terug te zien via  
de Spieracademie:  
www.spierziekten.nl/spieracademie/webcast/webcast- 
inspelen-op-nieuwe-beperkingen-1. 

•  Op 16 mei 2020 organiseert Spierziekten Nederland een  
bijeenkomst over dit thema in Baarn. (Tzt) meer informatie  
via www.spieracademie.nl.

http://www.spierziekten.nl/spieracademie/webcast/webcast-inspelen-op-nieuwe-beperkingen-1
http://www.spierziekten.nl/spieracademie/webcast/webcast-inspelen-op-nieuwe-beperkingen-1
http://www.spieracademie.nl

