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STEREOTYPEN

hoe we denken

DISCRIMINATIE

hoe we ons 
gedragen

VOOROORDELEN
hoe we ons 
voelen

. .  OP GROND VAN LEEFTIJD IN RELATIE TOT 
ANDEREN ÉN ONS (TOEKOMSTIGE) ZELF

SENIORISME 
OMVAT.. 

VERKORT
LEVENS

VERMINDERT DE
LICHAMELIJKE
GEZONDHEID

BELEMMERT
HERSTEL

VERSLECHTERT
DE MENTALE
GEZONDHEID

VERERGERT
EENZAAMHEID EN 
SOCIAAL ISOLEMENT

VERMINDERT DE 
KWALITEIT VAN 
LEVEN

ONTLOKT EEN 
ONGEZONDE
LEEFSTIJL
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TAST HET 
GEHEUGEN AAN

Van jongs of aan worden
we blootgesteld aan
negatieve op/mis-
vattingen over
veroudering. Zo
zouden alle ouderen
saai, traag, en slecht-
horend worden, gaan
dementeren en de
samenleving vooral tot
last zijn. Deze vooroordelen
en stereotypen nemen we
ongemerkt in ons op. Ze beïnvloeden daarmee onze gedachtes, gevoelens en 
zelfs ons gedrag ten opzichte van (andere) ouderen en ons eigen verouderings-
proces. Met alle gevolgen van dien..

We worden voortdurend geconfronteerd 
met vooroordelen en stereotypen over 
ouderen (bijv. aftakeling, afhankelijk-
heid). Daardoor worden zulke bood-
schappen ongemerkt deel van ons eigen 
denken en zullen we ons gedrag hier 
onbewust op aanpassen. Wie ouderdom 
sterk associeert met eenzaamheid, heeft 
verhoogde kans later zelf eenzaam te 
worden. Dat wordt ook wel een self-ful-
filling prophecy genoemd: je gaat je 
gedragen naar de opvattingen die in de 
samenleving bestaan. Daarmee beperken 
we onszelf in de kans op een lang, 
gezond en gelukkig leven.

EN JA OUDERDOM KOMT 
VAAK MET (ENKELE)

GEBREKEN, MAAR GEEN 
TWEE MENSEN WORDEN 

OP DEZELFDE MANIER 
OUD EN VEEL

VERANDERINGEN KUN JE 
ZELF STUREN

DUS:
   » WEES JE BEWUST VAN
      SENIORISME
    

   » SPREEK ANDEREN EROP AAN ALS    
      JE ER MEE TE MAKEN KRIJGT
    

   » PROBEER JE ZO MIN MOGELIJK TE 
      LATEN LEIDEN DOOR DE VOOR-
      OORDELEN EN STEREOTYPEN

   » VOORKOM SENIORISME DOOR
      OUDEREN NET ZO TE BEJEGENEN 
      ALS NIET-OUDEREN

Op individueel niveau, 
bijv. denken dat je te 
oud bent om iets 
nieuws te leren

Tussen mensen, bijv. iets 
op kinderlijke toon uit-
leggen, op grond van het 
stereotype dat ouderen 
traag van begrip en niet 
meer bij de tijd zijn

SENIORISME VINDT
VAAK PLAATS

S e n i o r • i s m e
EEN VERWAARLOOSDE BEDREIGING VOOR 

GEZONDE VEROUDERING

WAT U MOET WETEN OVER
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