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Nog niet zo lang geleden liep deze
91-jarige inwoonster van Den Burg
op Texel -’ik wil niet met naam en
toenaam in de krant hoor’- altijd
met haar rollator, ze heeft het ding
jarenlang nodig gehad. Dacht ze.
,,Ik kan wel lopen, maar mijn even-
wicht is niet zo goed. Mijn kinderen
waren ook bang dat ik zou vallen.’’
Onzin, verzekerde Siebinga haar al
bij zijn eerste bezoek. ,,Haar even-
wicht is niet zo slecht. Ze draait af en
toe wat naar links of naar rechts,
maar dat kan ze gewoon herstellen.’’
Al na een week oefenen bleef de rol-
lator als bijzettafel in haar apparte-
ment achter. Als ze bijvoorbeeld
naar de dokter moet, of naar verzor-
gingshuis Gollards even verderop,
waar ze iedere avond gaat eten,
loopt ze gewoon zonder. ,,De eerste
keer liep Menno met me mee naar
Gollards. Ik kwam aan en riep met-
een: ’Kijk, ik loop zonder!’’’, vertelt
ze lachend. ,,Nu loop ik iedere dag
in mijn eentje op en neer. En ik
neem altijd de trap.’’

Overeind
Ze gebruikte de rollator ook deels
uit angst dat ze na een val niet meer
zou kunnen opstaan. ,,Menno zei
dat ik dan maar op de grond moest
gaan liggen, dan zou ik zelf zien dat
ik gewoon weer overeind kon ko-
men. Ik geloofde het niet, maar het
lukte meteen, zonder houvast.’’ Sie-
binga: ,,Het is net of je iemand een
goocheltruc laat zien, ze had zo’n
mooi, verwonderd gezicht.’’ 
Ook op hoge leeftijd kun je je vaar-
digheden verbeteren, stelt Siebinga.
,,Het ging bij haar wel extra snel
omdat haar houding goed is.’’ Ze re-
ageert met een bijna verlegen glim-
lach: ,,Hij gaf me meteen een com-
pliment dat ik zo mooi rechtop ach-
ter mijn rollator liep.’’
In tegenstelling tot het gros van de
mensen dat met een rollator loopt,
zegt hij. ,,Ze gaan met kromme rug
lopen en steunen helemaal op hun
rollator. Dan ga je vanzelf nog ver-
der achteruit. Voor de meesten is een
rollator het eindstation, terwijl dat
in veel gevallen niet nodig is.’’ 
En dat is vaak te wijten aan de omge-

ving, meent hij. ,,Kinderen die zeg-
gen dat het veiliger is als je met een
rollator loopt. Dat je nu eenmaal
strammer en stijver wordt als je ou-
der wordt. Maar wat ze niet zien, is
dat die achteruitgang een proces is
van tien tot twintig jaar en dat je het
grotendeels aan jezelf te wijten
hebt. Het begint met het nemen van
kleinere passen. Dan ga je uit angst
te vallen naar de straat kijken, waar-
door je steeds meer voorovergebo-
gen gaat lopen. Ongemerkt past je
lichaam zich aan. Een opmerking
als ’ouderdom komt met kwalen’
voedt dit. Als ik met een oudere aan
het oefenen ben, zeggen voorbijgan-
gers vaak ’pas je wel op dat hij niet
valt’. Terwijl we dat juist aan het
voorkomen zijn.’’

Leven
Door de overtuiging dat ze automa-
tisch achteruit gaan , stoppen men-
sen vaak te vroeg met de dingen te
doen waar ze van houden, zegt hij.
,,Mensen moeten nooit stoppen met
leven, niet alleen maar herbeleven,
maar nieuwe dingen blijven bele-
ven.’’ Zijn moeder was zijn grote
voorbeeld. Door een slopende ziek-
te, verwant aan ALS, ging zij steeds
verder achteruit. Tot ze alleen nog

kon communiceren door met haar
ogen te knipperen. ,,Maar ze heeft
tot haar laatste minuut genoten van
het leven.’’ Zij vormde ook de inspi-
ratie om, vanuit zijn achtergrond als
fysiotherapeut, met Body & Brein
ouderen te trainen. Niet alleen li-
chamelijk, maar ook mentaal, met
cognitieve oefeningen. ,,Als je alleen
balanstraining doet en niets men-
taals, heeft het weinig zin. Je moet
de aansturing ook trainen.’’
Ook Hanna Bakker (70) uit Den
Burg heeft veel profijt van de trai-
ningen van Siebinga, die ze nu zo’n
twee maanden volgt. ,,Ik doe altijd
wel stoer’’, vertelt ze. ,,Mensen zien
mij altijd in de weer op het erf. Maar

wat ze niet weten is dat ik altijd
overal pijn heb. Van mijn nek tot aan
mijn voeten. ’Dan gaan we eerst
maar eens lopen’, zei Menno.’’ 

Martelbank
Lopen gaat al beter, vertelt ze. ,,Toen
ik zei dat ik altijd pijn in mijn voe-
ten had, heeft hij me echt op de mar-
telbank gelegd: hij ging aan mijn te-
nen trekken. Dat had ik nog nooit
meegemaakt, een therapeut die aan
je tenen trekt’’, zegt ze lachend.
,,Het deed vreselijk pijn, maar het
heeft wel geholpen.’’ Bakker gaat re-
gelmatig op de quad langs de scha-
pen in het land. ,,Dan had ik daarna
altijd pijn in mijn voeten. Hij heeft

me laten zien hoe ik ze anders moet
neerzetten als ik op de quad zit, en
ik heb nu veel minder last. De oplos-
sing is vaak heel simpel.’’ 
Waar Siebinga haar vooral bij helpt,
is positief te blijven. ,,Je kunt zo nog
twintig jaar mee’, zei hij tegen me.
Hij waarschuwt me niet te verzin-
ken in het ouder worden. Niet met-
een bij het eerste pijntje jezelf gaan
ontzien. Het is heel makkelijk om
dan een tandje lager te gaan, maar
een tandje hoger is veel beter.’’
Op het Youtubekanaal ’Meneer de
Leeuw’ staat het filmpje ’Superoude-
ren’ over wat Menno Siebinga doet.
Info:: mennosiebinga@gmail.com of
06-144 018 98. 

Weg met die rollator!

Hanna Bakker gaat nu met heel wat minder pijn in haar voeten op de quad het land in. FOTO EVALIEN WETERINGS

Den Burg � Eerst loopt ze de trap
op en af terwijl ze de leuning vast-
houdt. Even later gaat het zonder
handen en daarna loopt ze zelfs
achteruit naar beneden. Aan haar
rondje buiten komt de rollator niet
meer van pas, die staat als bijzetta-
fel naast de bank in de woonkamer.
,,Ik zou alleen graag nog wat net-
ter willen lopen’’, zegt de cliënte
(91) van Menno Siebinga van Body
& Brein. ,,Zoals jonge mensen,
energieker en nog meer rechtop.’’
,,Nou dan gaan we daar gewoon
aan werken’’, reageert Siebinga.

Marjolein Eijkman
m.eijkman@hollandmediacombinatie.nl

Menno Siebinga van Body & Brein: ’Ook op hoge leeftijd kun je je vaardigheden verbeteren’

In Holland boven Amsterdam
heeft een groot aantal familiebe-
drijven een sterke en versterkende
invloed op de economie. Ze bieden
veel werkgelegenheid en hebben
een langetermijnvisie. Het econo-
misch forum wil deze stabiele fac-
tor verbinden met de internationa-
le, snelle economie van de metro-
poolregio Amsterdam. Dit kan al-
leen als Holland boven Amsterdam
makkelijk bereikbaar is, er een ge-

varieerd studieaanbod is, het vesti-
gingsklimaat en het woningaan-
bod interessant en aantrekkelijk
zijn voor ondernemers en werkne-
mers, en als hier ook carrière kan
worden gemaakt.
Om dit alles te bereiken heeft het
forum vijf speerpunten opgesteld.
Allereerst moet goede bereikbaar-
heid worden gerealiseerd, ook di-
gitaal en ook in het landelijk ge-
bied. Op de tweede plek staat het

behouden en aantrekken van ta-
lent door het aanbod van studie-
en carrièremogelijkheden te ver-
groten. 
Als derde volgt het aantrekken van
voldoende kapitaal voor investe-
ringen en als vierde het realiseren
van aantrekkelijke woningen en
woongebieden. Het vijfde speer-
punt tenslotte is het inrichten van
goede werklocaties en bedrijven-
terreinen. 

Economisch Forum Holland boven Amsterdam
Van onze verslaggeefster

Alkmaar � Holland boven Amster-
dam; een gebied met een hele an-
dere dynamiek dan de metropool-
regio Amsterdam. Maar verbin-
ding tussen beide regio’s is wel no-
dig om de economische positie te
versterken. Daarom hebben bedrij-
ven en brancheorganisaties het
Economisch Forum Holland bo-
ven Amsterdam opgericht. 

naar het antwoord op die vraag,
onder meer met zogenoemde
thuisgesprekken: gesprekken
van Noord-Hollanders met men-
sen uit hun omgeving over beter
oud worden. En een tour door
Noord-Holland, op zoek naar de
beste plek om oud te worden. In-
middels heeft Thuislab behalve

Menno Siebinga krijgt ouderen
weer in beweging met Body &
Brein. Het is één van de intiatie-
ven die is omarmd door Thuislab,
vernieuwingsnetwerk voor de
zorg dat zich bezighoudt met de
vraag hoe je beter oud kunt wor-
den in Noord-Holland.
Thuislab is al sinds 2014 op zoek

de aandacht van zorggerelateerde
organisaties ook de interesse ge-
wekt van politiek en bedrijfsle-
ven. Zo was er onlangs een bijeen-
komst met onder meer wethou-
ders, een bankdirecteur, iemand
van Microsoft en bestuurders van
woningcorporaties. 
www.thuislab.nu. 

Beter oud worden in Noord-Holland


