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“Stress ontstaat doordat je meer van jezelf 
vraagt dan dat je eigenlijk aankan. Iedereen 
ervaart wel eens stress in zijn of haar leven, 
dat is normaal en soms geeft het je ook de 
adrenaline die je nodig hebt. Maar als je lang  
in zo’n stressreactie staat, kunnen er uiteindelijk 
klachten ontstaan. Je kan bijvoorbeeld last 
krijgen van hartkloppingen, hoofdpijn of 
buikklachten. Het is maar net waar je zelf een 
beetje gevoelig voor bent”, begint Jeanette.

We moeten nu genieten,  
nu kan het nog
“Stress bij 65-plussers komt regelmatig voor 
en het wordt nog erg onderschat. ‘Hoe kan jij 
nou stress hebben? Je hebt toch alle tijd van 
de wereld?’, wordt regelmatig gespeculeerd. 
Daarnaast heerst er ook een bepaalde druk bij 

deze mensen: ‘we moeten nu genieten, nu  
kan het nog’. Daarom gaan ze soms naar  
Spanje op vakantie, terwijl ze misschien liever 
naar de Veluwe gaan. Eigenlijk zit de hele 
maatschappij hier vol mee. Alles is leuk, alles 
moet ‘Facebook-leuk’ zijn, maarja, dat is het 
leven natuurlijk niet”, concludeert Jeanette.

De 65-plusser heeft net als de rest van de 
maatschappij ook onrust vanwege social media. 
Op Facebook zijn oudere mensen tegenwoordig 
actiever dan jongeren. “De smartphone of tablet 
wordt vaak ook door de kinderen aangeraden”, 
zegt Jeannette. “Dat vinden de kinderen dan 
handig, want dan kunnen ze hun ouders appen. 
Maar daardoor pakken de 65-plussers te vaak 
hun telefoon en zijn ze er veel teveel mee 
bezig.”

Jeanette Caljouw heeft een eigen huisartsenpraktijk in Ridderkerk.  
In dit interview vertelt ze hoe zij stress ervaart bij vitale ouderen die  
in haar praktijk komen en geeft ze tips hoe je stress kunt voorkomen. 

Jeanette Caljouw

“Hoe kan jij nou  
stress hebben? Jullie  
hebben toch alle tijd  

van de wereld?”

“Bij stressklachten moet  
je niet alleen luisteren  
met een stethoscoop  
maar ook met je oren.”
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Je rimpelt van binnen en buiten
“Stress wordt dus veroorzaakt door 
verschillende factoren. Tel daarbij op dat 
wanneer je ouder wordt, je flexibiliteit afneemt. 
Je rimpelt niet alleen aan de buiten-, maar 
ook aan de binnenkant. Alles gaat op een 
gegeven moment minder. Als je vanuit de stoel 
opstaat denk je ‘auw mijn knieën’. Je wordt 
trager, dingen die je moet doen kosten meer 
tijd. Maar ook bijvoorbeeld iets simpels zoals 
een verjaardag organiseren wordt soms een 
dingetje. Het worden teveel dingen bij elkaar 
waar je tegelijkertijd aan moet denken en je 
hersenen hebben die flexibiliteit niet meer.  
Daar kan je heel hard tegen gaan strijden,  
boos over worden of geïrriteerd van raken,  
maar dan krijg je er alleen nog maar een 
stressfactor bij”, legt Jeanette uit.

Durf NEE te zeggen
“De 65-plus generatie is geen nee-zegger, 
in tegenstelling tot de generaties die daarna 
komen. Deze doelgroep heeft vaak nog de 
neiging om overal ja op te zeggen. Als er steeds 
bepaalde stress ontstaat om iets wat je moet 
doen, dan moet jij je gaan afvragen of 
 

je datgene wel moet doen. Natuurlijk kunnen 
we niet overal nee op zeggen, want sommige 
dingen moeten gewoon in het leven, maar het 
is helemaal niet erg om daar kritisch naar te 
kijken.” 

Regelmatig wordt er op de vitale ouderen een 
beroep gedaan; kinderen die vragen of hun 
ouders op willen passen, iemand in de straat 
die niet meer zo goed uit de voeten kan, noem 
het maar op. “Ik zeg tegen vrouwen ook vaak: 
Je gaat niet voor niks met je vijftigste in de 
overgang. Dat betekent dat je niet gemaakt 
bent om op je zestigste kinderen op te voeden. 
Deze doelgroep moet dus iets minder willen 
en wij als maatschappij iets minder vragen. 
Aan de andere kant vind ik dat kinderen meer 
moeten overleggen met hun ouders. Want wat 
zie je in deze coronacrisis gebeuren? Kinderen 
beslissen voor hun ouders wat ze wel en niet 
mogen. Dan denk ik, potverdorie, dan ben je 
85 jaar geworden en dan zullen jouw kinderen 
beslissen dat jij geen boodschappen mag gaan 
doen. Je bent 85 jaar, je bent volwassen!”, 
benadrukt Jeanette.

“Ouderen moeten iets  
minder willen en wij moeten  

iets minder vragen.”

Tips om stress  

te voorkomen

Luister goed naar jezelf. Wat wil je wel?  
En wat wil je niet? 

Ga naar buiten! Wandelen, fietsen en 
hardlopen zorgen ervoor dat je gedachtes 
minder worden of zelfs verdwijnen. 

Investeer in ervaringen en niet in bezittingen. 
Dingen ondernemen met vrienden of familie 
zorgt voor een veel langer genot dan het 
aanschaffen van spullen.

Luister als een vrouw
“Bij stressklachten moet je niet altijd luisteren 
met een stethoscoop, maar ook met je oren. 
Het is belangrijk dat er geluisterd wordt 
naar wat iemand te vertellen heeft. Dit geldt 
natuurlijk niet alleen voor mensen met stress, 
maar voor alle klachten in het algemeen. Vaak 
krijg ik als terugkoppeling dat patiënten het 
fijn vinden om met mij te praten en dat is puur 
omdat ik geen mening geef en de omgeving 
meestal wel. Wij vinden de hele dag dingen van 
elkaar. Eigenlijk moeten we daar gewoon mee 
stoppen. Het is doodvermoeiend en het levert 
helemaal niks op”, vertelt Jeanette.

Investeer in ervaringen en  
niet in bezittingen
Een goede tip om stress te voorkomen is om 
goed naar jezelf te luisteren. Wat wil je wel? 
En wat wil je niet? Wees daar bewust van. 
Wat heel goed helpt om stress te voorkomen 
is wandelen, fietsen of hardlopen. “Wandelen 
is de beste mindfulness die er is. Dit is 
natuurlijk wel persoonlijk, maar bezig zijn in de 
natuur zorgt er uiteindelijk voor dat bepaalde 
gedachtes minder worden of zelfs verdwijnen. 
Daarnaast is bewezen dat hardlopen helpt 
tegen depressies en wanneer je regelmatig 
hardloopt, je bepaalde beloningsstofjes 
aanmaakt in je hersenen waar jij je vervolgens 
heel prettig bij voelt. Wat ook helpt om gelukkig 
te zijn, is om te investeren in ervaringen en  
niet in bezittingen”, legt Jeanette uit. “Dingen 
die je met vrienden of familie doet, zorgen 
voor een veel langer genot. Het genot wat je 
krijgt bij het aanschaffen van spullen, zorgt 
maar voor een klein genot. Een langdurig genot 
geeft uiteindelijk veel meer voldoening”, besluit 
Jeanette.

Hoe help je anderen  
met stress?
• Luister als een vrouw; oftewel kom niet met  

oplossingen waar niet om gevraagd wordt. 

• Vertel niet over eigen ervaringen of ervaringen  
van een ander. 

• Probeer je eigen mening niet te geven. 

• Geef geen advies als daar niet om gevraagd wordt. 

• Luister gewoon; vaak kan alleen luisteren al  
opluchting geven.

“Alles moet 
 ‘Facebook-leuk’  
zijn, maar dat is  
het leven niet.”
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