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Door Fleur de Klijn en Elze Derksen 
Ronde 4 – nr. 38 THEORIESESSIE  
 
 
Fleur de Klijn: is docent bij HAN Sport en Bewegen. Met haar achtergrond als 
bewegingswetenschapper en afstudeerrichting Healthy Ageing, heeft zij veel kennis over gezond 
ouder worden. Ze heeft onderzoek gedaan naar de motieven en barrières om te gaan bewegen bij 
dementerende ouderen. Mensen inspireren en verbinden is wat zij graag doet en waarmee ze 
probeert veel ouderen aan het bewegen te krijgen en in beweging te houden. 
 
Elze Derksen: is eveneens verbonden als docent aan HAN Sport en Bewegen. Elze heeft met haar 
achtergrond als gezondheidswetenschapper een passie voor praktijkgerichte gezondheidsbevordering 
en heeft ervaring in onderzoek naar ketenzorg voor kinderen en senioren met overgewicht. Het 
verbinden van onderzoek, praktijk en onderwijs is een belangrijke drijfveer voor Elze. Hiervoor is zij 
continue op zoek naar nieuwe mogelijkheden en methoden die werken voor de doelgroep waar mee 
gewerkt wordt.   
 
www.hansportenbewegen.nl  
 

HA met de HAN  
Binnen de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, specifiek het instituut Sport en 

Bewegen staat Healthy Ageing (HA) hoog op de agenda. Er zijn steeds meer 

ouderen. Uit onderzoek is gebleken dat meedoen in de maatschappij en bewegen 

een belangrijke rol spelen in het welbevinden van deze doelgroep. Het heeft een 

positieve invloed op gezond oud worden.  

 

In deze workshop nemen we jullie mee op de volgende drie terreinen: 

1) Stand van zaken. Kennisdelen over gezond ouder worden, wat speelt een rol en 

wat kun je daarmee als wandeltrainer?  

2) Leefstijl bespreekbaar maken. Het bespreekbaar maken van welbevinden en 

leefstijl aan de hand van de principes van motivational interviewing. Tips en Tricks 

om met ouderen in gesprek te gaan. 

3) Lokale netwerken. Jouw rol in lokale netwerken. Hoe kan multidisciplinaire 

samenwerking het welbevinden van ouderen verbeteren? Welke rol kun je hier zelf in 

spelen?  

 

Op bevlogen wijze en met concrete voorbeelden en praktische handvatten nemen we 

jullie in dit drieluik mee in de wereld van gezond ouder worden.  

 

Healthy Ageing met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. HA met de HAN.  

 

Nieuwsgierig geworden? Geef je dan op voor deze frisse en enthousiaste 

theoriesessie! 

http://www.hansportenbewegen.nl/

