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Hoe later in je leven je ziek 
wordt, hoe meer je gewend ge-
raakt bent aan een lichaam dat 
bijna altijd deed wat jij wilde. 
Dat is voorgoed veranderd. In 
het begin overheersen vragen 
als ‘Kan ik blijven doen wat ik 
voorheen deed?’ en  ‘Waarom 
overkomt mij dit?’. Verder 
loop je soms tegen onbegrip 
aan door de onzichtbaarheid 
van je ziekte. Hierdoor kun je 
je eenzaam voelen. Bijvoor-
beeld wanneer je door pijn of 
vermoeidheid –  de meest ge-
noemde klachten – weer een 
leuk uitje aan je voorbij moet 
laten gaan.

Maar wat kun je er aan doen? 
Het is niet te genezen en je 
hebt ook maar beperkt invloed 
op het ziekteverloop. Het enige 
wat je kunt doen is ermee leren 
leven. Margot van Zon, wande-
lend coach voor chronisch zie-
ken bij Bekroond Leven geeft 
aan: “je ziet vaak dat het leven 
grotendeels in het teken komt 
te staan van de ziekte. Ineens 
ben je een patiënt geworden. 

Ermee leren omgaan betekent 
dat je je ziekte leert accepte-
ren. En dat betekent níet dat je 
jezelf als slachtoffer van de si-
tuatie ziet, maar dat je je ener-
gie een aandacht richt op wat 
je nog wel kunt, zonder dat je 
continu over je grenzen gaat 
qua gezondheid.” 

Je moet leren samenwerken 
met je lichaam. Voldoende 
aandacht besteden aan bewe-
ging en aan de natuur ingaan 
zijn dingen die jou kunnen hel-
pen om een nieuwe manier van 
leven te vinden die voor jou wel 
werkt.

Beweeg!
Als je bijna altijd moe bent is 
beweging vaak lastig. Toch is 
het zeker met een chronische 
ziekte belangrijk om je conditie 
op peil te houden. Begin daar-
om klein en zie zo wat wel en 
niet werkt voor jou. Begin bij-
voorbeeld met een kort loopje 
naar de brievenbus en bouw dit 
langzaam uit naar bijvoorbeeld 
3 kwartier wandelen in het bos. 

Op die manier leer je ontdek-
ken wat je wél nog kunt, fysiek 
gezien. 

Ga de natuur in
Juist de natuur ingaan helpt 
ook in je acceptatie. Zodra je 
de natuur in gaat, valt er een 
rust over je heen. Dat komt 
onder andere door de rust die 
de natuur uitstraalt met haar 
vele herhalende patronen. Zo-
als een boom die bestaat uit 
meerdere takken, die meerdere 
bladeren hebben die uit weer 
kleinere blaadjes bestaan. De 
natuur helpt je hersenen om 
je gedachten beter te ordenen, 
waardoor een wandeling voelt 
als een mini-vakantie. Het 
helpt je negatieve gedachten 
te verminderen. Verder is we-
tenschappelijk aangetoond dat 
mensen in de natuur minder 
pijn ervaren. Bijkomend voor-
deel is ook dat je in de natuur 
weinig moet: je wasmachine 
staat er niet, en je laptop ook 
niet. Grote stressfactoren zijn 
afwezig, waardoor je weer tot 
jezelf komt.

Leren leven met een chronische ziekte
Een helpende hand van de natuur (Margot van Zon)

SOR werkt aan een thuisgevoel voor iedereen

Steeds meer Nederlanders – er wordt zelfs gesproken over vijf-
tig procent van alle Nederlanders –  krijgen vroeger of later van 
hun arts te horen dat ze een chronische ziekte hebben. Na deze 
boodschap schrijft de arts wat medicijnen voor je uit en 5 minu-
ten later sta je weer buiten. Met de wetenschap dat je vanaf nu 
altijd ziek bent (want dat betekent chronisch toch?). En zonder 
enig idee hoe daar mee om te gaan.

Woningcorporatie SOR helpt 
ouderen bij het vinden van 
een fijne, veilige woonom-
geving in regio Rotterdam en 
de Hoeksche Waard. In 1986  
opgericht om met name 
mensen met een klein in-
komen van een fijne woning 
te voorzien, maar anno 2017 
uitgegroeid tot een organisa-
tie waar alle ouderen terecht 
kunnen. 

Met zo’n 56 verschillende 
woongebouwen heeft SOR 
voor iedereen een passende 
woning. Dankzij de diversiteit 
aan woningen is er voor ieder 
wat wils. Want SOR begrijpt 
als geen ander dat mensen niet 
in een hokje gestopt kunnen 
worden. Dat iedereen anders 
is en andere woonbehoeften 
heeft. Dat mensen van het  
leven willen genieten en zo 
lang mogelijk zelfstandig wil-
len wonen. In een omgeving 
waar je jezelf kan zijn. Waar je 
je thuis voelt.

In een SOR-gebouw hoeft nie-
mand alleen te zijn. Er is een 
ontmoetingsruimte en actieve 
bewonerscommissies zorgen  
voor een fijne sfeer in het 
gebouw. Ook is er een huis-
meester aanwezig die voor de 
bewoners klaar staat en helpt 
bij kleine technische vragen. 
Winkels, openbaar vervoer en 
(zorg)voorzieningen zijn vaak 

dichtbij. En op diverse loca-
ties werkt SOR samen met een 
zorg- of welzijnsorganisatie.

Op de vernieuwde website 
wonenbijsor.nl is het huidige 
aanbod beschikbare huurwo-

ningen snel en overzichtelijk 
te vinden. Ook kunnen geïn-
teresseerden hier uitzoeken 
tot welk woningtype ze beho-
ren en welke stijl daarbij past. 
Wilt u graag rustig wonen?  
Of woont u juist liever in een 

levendige omgeving? Met de 5 
woonstijlen van SOR ontdekt u 
meer over uw voorkeuren voor 
een passende huurwoning. 
Een woning waar u zich thuis 
voelt.
Een ‘thuis’ biedt geborgen-

heid, stabiliteit en zeker-
heid. En de mogelijkheid voor 
het onderhouden van sociale  
contacten. Dat realiseren en 
faciliteren geeft ons werk zin 
en maakt ons trots. U bent van 
harte welkom bij SOR!


