
Forever young

Forever young
Sabine
is 54 maar voelt zich 40
Project- & productmanager, 
single, geen kinderen

Leeftijd? Onbelangrijk!
“Als ik in de spiegel kijk, lijk ik 
ouder dan het beeld dat ik van 
mezelf heb. Hoe oud ik écht 
ben, vind ik niet zo belangrijk. 
Ik ben op mijn 40ste al gestopt 
met tellen.”

Wandelen aan zee
“Rijk en beroemd worden wil ik 
niet meer. Meer rust en waar-
devolle tijd met de mensen in 
mijn leven, dát wil ik. En lekker 
aan zee wandelen.”

Reizen
“Ik hou van reizen. Boven in de 
bergen bij Tibet zag ik eens 
een vrouw van rond de 70 uit 
de bus stappen. Ze was alleen 
op pad, deed een moeilijke reis 
– backpacken! – en had uren in 
de bus gezeten. Heel stoer, 
echt indrukwekkend!”

Verslaafd aan kunst
“Ik werk in de techniek maar 
ben evengoed verslaafd aan 
kunst. Tentoonstelling? Ik ga 
erheen! Het is superontspan-
nend om dan echt in het 
moment zijn. Ik was voor mijn 
werk in Tokio en bezocht een 
expo van teamLab: digitale 
kunst, beelden, muziek…  
Een fantástische wereld.”

Prima basis
“Vroeger was ik gedreven qua 
werkontwikkeling, nu ben ik 
meer gericht op mezelf ontwik-
kelen in het leven. Ik heb een 
basis bereikt en die is prima.”
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Eind vorig jaar vroegen we u: “Vertel ons wie u bent!” Maar liefst 
750 van u reageerden en deden mee. Waaraan? Het grote Zin-
onderzoek! Vrouw & 50+ anno nu. Forever young. Met beide benen 
stevig op de grond. Midden in het leven dat bruist van avontuur, 
van cultuur, ondernemen, reizen en ontdekken. Lust for life. 
Openhartig vertelde u over uw leven, uw familie, werk, hobby’s 
en ja, ook over uw seksleven. Nieuwsgierig naar wat ons moderne 
50plus-vrouwen raakt, bezighoudt en energie geeft? Sla snel om!
TEKST: PAUL VAN DER MEER (PSYCHOLOOG/ONDERZOEKER), ANNE ELZINGA (JOURNALIST) | INTERVIEWS BIJ BEELD: ANNA DEEMS
BEELD: JOSÉ THOLEN | HAAR EN MAKE-UP: ANNEMIEKE TIP  | ILLUSTRATIES: MICHELLE MILDENBERG

Levenslustig. Avontuurlijk. Creatief. Cultuurminded

VROUW & 50+
HET GROTE 

ZIN-ONDERZOEK

‘   If life gets 
boring, risk it!’



Zelfbeeld

Genieten

Forever young

Z o’n dertig jaar geleden was je op je 
50ste maatschappelijk praktisch uit-
geteld. Onze ouders konden dan al 

bijna met vervroegd pensioen. Ze waren niet 
bezig met een carrièreswitch maar met de 
vraag met welke tuinschaar ze zich na hun 
pensionering op hun gazonnetjes zouden 
storten. Ze waren ‘van middelbare leeftijd’: 
tussen volwassen en oud in. Hoe anders is dat 
nu! Niet alleen is 60 het nieuwe 50, 70 is óók 
het nieuwe 60. En wie de escapades van Hen-
drik Groen volgt, weet dat je ook na je 80ste je 
tijd niet kwijlend in een stoel met ingebouw-
de po hoeft door te brengen. Je bent misschien 
wel wat ouder maar je bént er nog gewoon!

(Veel) jonger dan we zijn
Ruim acht op de tien vrouwen die meededen 
aan ons onderzoek ervaren dat ook zo. De 
50plus-vrouw van nu verschilt op vele fronten 
van de 50plus-vrouw van zo’n dertig jaar 
geleden, zeggen ze. Tegenwoordig zijn vrou-
wen actiever, minder traditioneel, jong van 
geest, sportief, beter gekleed, ondernemend, 
creatief, vrijer, zelfstandig, onafhankelijk, 
modern, vlot, mondig, mobiel, zelfverzekerd, 
vitaal, energiek, geëmancipeerd, breder geïn-
teresseerd, kleurrijk, flexibel, hoger opgeleid 
en hipper. Irene (1946): “Vrouwen van toen 
zaten nog veel meer vast in een traditioneel 
patroon. Tegenwoordig werken wij buitens-

Zin! (in & van ’t leven)
Isabel van der Bijl (1952): “Het afgelopen jaar overleed een goede 
vriend van mij. Ik heb hem de laatste zes maanden verzorgd en zien 
aftakelen. Na zo’n heftige tijd krijgt alles een andere dimensie. Je  
realiseert je dat het zomaar opeens voorbij kan zijn. Dus geniet ik nu 
nog meer van alles om me heen. Van mijn kinderen en kleinkinderen, 
wandelen door de natuur, lekker koken. Of van zo’n gesprek met mijn 
kleinzoon van 3. Hij vroeg of we gingen fietsen. ‘Nee,’ zei ik, ‘mijn 
band is lek.’ ‘Dan koop ik toch benzine voor je, oma.’ Dat mensen aan 
je denken. Dat soort geluksmomentjes geven mij zin in het leven. Veel 
meer dan kleding of uiterlijkheden. Wat de zin ván het leven is, vind ik 
moeilijk te zeggen. Jan Terlouw zei ooit in Zin dat de zin van het 
bestaan in het leven zelf ligt. Daar ben ik het wel mee eens.”

huis – betaald of als vrijwilliger; we zijn 
onafhankelijker. Hebben een breed sociaal 
netwerk. We lijken helemaal niet op die 
oubollige Sarah van dertig jaar geleden.”
Bijna zeven van de tien vrouwen voelen zich 
ook letterlijk veel jonger dan ze zijn. Het  
verschil tussen hun biologische leeftijd en 
hun gevoelsleeftijd is aanzienlijk. Ze voelen 
zich maar liefst dertien jaar jonger. Voor de 
moderne 50plus-vrouw is 60 inmiddels het 
nieuwe 47. Reden voor drie op de tien vrou-
wen om nooit over hun leeftijd na te denken. 
De rest doet dat vooral op verjaardagen, 
wanneer ze voor de spiegel staan of als er 
iemand overlijdt. Liesbeth (1951): “Heel soms 
denk ik eraan. Laatst, tijdens het hardlopen, 
dacht ik: goh wat leuk, al die oudere mensen 
die nog steeds hardlopen. Tot ik me reali-
seerde dat ikzelf waarschijnlijk veel ouder 
ben.” Emile Ratelband (1949) zal het herken-
nen. Hij wilde zich door de rechter officieel 
twintig jaar jonger laten verklaren. Want hij 
voelt zich geen jáár ouder dan 49. “Je kunt je 
naam laten veranderen. Zelfs je geslacht. 
Waarom dan niet je leeftijd?” klaagt hij in 
het AD. Volgens Arjan in ’t Veld van Bureau-
vijftig is het vooral iets van deze tijd dat men-
sen die niet meer zo piepjong zijn zich zo’n 
tien tot vijftien jaar jonger voelen. Vroeger 
deed je op zekere leeftijd een pak of bloeme-
tjesjurk aan en ging je achter de geraniums 
oud zitten zijn. “De 50+’ers van nu gedragen 
zich niet oud. Die gaan gewoon op sneakers 
naar hun werk. Fysiek voelen ze zich ook nog 
prima. Vitaal, gezond en fit. Hun rol is nog 
lang niet uitgespeeld. Promotie maken, een 
nieuwe carrière starten: niemand zal je raar 
aankijken. Je kunt na je 60ste zelfs nog jaren 
door als rocker. Omdat je als je ouder bent 
doorgaans best wat te besteden hebt, neemt 
ook de commercie je nog heel serieus.” Het 
zou In ’t Veld niks verbazen als door al dit 
soort ontwikkelingen de kloof tussen de ech-
te en de mentale leeftijd naar twintig jaar 
kruipt. Overigens is zelfs dan het record van 
schrijver Harry Mulisch nog niet gebroken. 
Die had het jaren geleden al over zijn ‘abso-
lute leeftijd’. Hij bleef eeuwig 17 – tot op zijn 
83ste.

Innerlijk rijk
Annie Heesters (1952): “Te 
lang bleef ik in een slecht 
huwelijk. Op mijn 41ste ben ik 
gescheiden. Niet eens voor 
mezelf: ik wilde mijn kinderen 
redden. Het was de beste 
beslissing van mijn leven. Ik 
werkte 70 tot 80 uur in de 
week om ons te onderhouden. 
Naast mijn baan in de zorg 
had ik ook een tweedehands-
kinderkledingwinkel aan huis. 
De jarenlange pijnen die ik 
voelde, wist ik te negeren. 
Totdat ik werd aangereden. 
Toen ging het kaarsje uit. Ik 
kon helemaal niks meer. Werd 
letterlijk platgelegd. Hoewel 
de ondraaglijke pijn bleef, 
schreef ik me drie jaar later 
toch in voor een opleiding 
NEI-therapie. Dat was zo’n 
thuiskomen! Ik leerde dat  
achter onverklaarbare pijnen 
onverwerkte emoties schuil-
gaan. Als boerendochter was 
ik van het type ‘niet lullen 
maar poetsen’. Sterk zijn en 
doorgaan. Voor het eerst voel-
de ik me kwetsbaar en dat 
was nodig. De opleiding gaf 
me zoveel inzichten in mezelf, 
in het leven en in waar het  
uiteindelijk om draait! Die 
kennis gaf mij een opening 
naar bewustwording, herstel 
en genezing. Met het stijgen 
der jaren word ik steeds 
gelukkiger. Ik begrijp steeds 
meer van de levenslessen die 
ik kreeg. Doordat er nooit veel 
geld was, heb ik geleerd het 
geluk in mezelf te vinden. Ik 
ben blij met weinig en voel me 
innerlijk enorm rijk.”

Eropuit: cultuur, hapje eten, cultuur
Wanneer we onszelf vergelijken met de per-
soon die we twintig jaar geleden waren, valt 
op hoe ons zelfvertrouwen in de loop der  
jaren is toegenomen. Zeven op de tien vrouwen  
voelen zich nu zelfverzekerder dan vroeger. 
En ruim vier op de tien zijn minder aangedaan 
wanneer iemand iets onaardigs zegt. Sociaal-
cultureel antropoloog Jolanda Lindenberg ziet 
dat ook terug in andere onderzoeken onder 
50+’ers. Zij is verbonden aan Leyden Academy, 
een kennisinstituut dat is gespecialiseerd in 
vitaliteit en veroudering.  

 Voor de 50plus-vrouw 
van vandaag  
is 60 het nieuwe 47
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“Mensen worden weerbaarder en zelfbewus-
ter naarmate ze ouder worden. Ze accepteren 
zichzelf én hun tekortkomingen. Dat geldt 
ook voor mannen. Maar omdat vrouwen door-
gaans op een lager instapniveau beginnen, is 
het verschil bij hen duidelijker merkbaar.” 
Ook buiten het werk hebben we het naar  
ons zin. Vergeleken met twintig jaar geleden 
geven we nu beduidend meer geld uit aan cul-
turele activiteiten en eten buiten de deur. Dat 
laatste doen we (bijna) twee keer per maand; 
slechts 4% gaat nooit uit eten. Gemiddeld 
geven we maximaal 59 euro per persoon uit 
aan een etentje. Op een cultureel uitje trakte-
ren we onszelf vaker: maar liefst 96% heeft 
daar de afgelopen twee jaar flink van geno-
ten. Een grote meerderheid (79%) is naar de 
bioscoop geweest. Doen we gemiddeld eens 
in de twee maanden (elf keer in twee jaar). 
Twee derde tot bijna driekwart van ons 
bezoekt in die tijd ook nog zo’n zeven tot acht 
keer een theatervoorstelling (73%) of kunst-
tentoonstelling (65%). Een derde was gemid-
deld één keer per half jaar te vinden op een 
muziekfestival (35%) of bij een orkestuitvoe-
ring (34%). Theaterbezoek vinden we veruit 
het leukst (39%), gevolgd door een avondje of 
middagje bioscoop (19%), een kunsttentoon-
stelling (15%) of een muziek festival (14%). 
Marjan (1956): “Het theater – in welke vorm 
dan ook – brengt mij even in een andere 
wereld en helpt me dingen in een ander per-
spectief te zien. Het is voor mij een escape uit 
mijn bestaan.”
Tel bij dit alles op dat we ook fysiek niks te 
klagen hebben – zeven van de tien vrouwen 
voelen zich kiplekker, dan is het niet zo gek 
dat driekwart van de vrouwen uit ons onder-
zoek zichzelf ronduit gelukkig noemt. Je 
gelukkig voelen en je gezond voelen, gaat 
duidelijk samen: vrouwen die zich ongezond 
voelen, zijn ook ongelukkiger. 

Lekker aan het werk
“Ik ben net 65 geworden 
maar keer het graag om: 56. 
Ik kan misschien net iets 
minder hebben van de kinde-
ren aan wie ik lesgeef, maar 
ik zit lekker in mijn vel. Ik 
werk nog en voel me goed.”

Leuke dingen doen
“Over anderhalf jaar ga ik 
met pensioen. Dan wil ik 
gaan reizen, een beetje de 
natuur in. En wat langer  
naar Suriname – met mijn 
moeder, die is dan 95. Ook 

‘Geniet van de dag!’
wil ik meer eigen kleding 
maken en lezen. Oftewel: 
veel leuke dingen doen!”

Genieten en jong blijven
“Ik fiets van huis naar 
school, wandel vaak met 
mijn man en probeer gezond 
te eten. Ik doe dingen waar-
van ik geniet: naar de sauna 
gaan en veel lezen. De jon-
geren op school houden me 
jong. Ik word omringd door 
de dingen die hen bezig 
houden. Dan vragen ze: ‘Juf, 
kent u die muziek?’”
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Blijven leren & werken
“Ik wil blijven werken, op wat 
voor manier dan ook. Nu is dat 
vrijwilligerswerk. Studeren ga 
ik denk ik niet meer maar ik  
wil nog wél veel leren. Zoals 
handvaardigheidsdingen en 
meer van elektriciteit – heel 
praktisch.”

Taalcoach
“Ik krijg veel energie van mijn 
vrijwilligerswerk. Ik ben ICT’er 
van oorsprong en geef nu  
computerles aan senioren.  
Ook begeleid ik anderstaligen 
als taalcoach.”

Meer geduld
“Ik ben tegenwoordig meer op 
anderen gericht. Daar heb ik 
meer tijd voor en ik geef er 
voorrang aan. Ik heb begrip 
voor mensen die écht ouder en 
niet meer zo fit zijn. Ik heb 
meer geduld.”

Komt wel weer goed
“Ik ben nu niet meer of minder 
gelukkig dan vroeger. Ik merk 
wel dat ik me minder druk 
maak om wat andere mensen 
ergens van vinden. Je ziet dat 
dingen zich herhalen en dan 
weet je dat het ook wel weer 
goed komt. Dat geeft rust.”

Van verschillende kanten
“Ik probeer vaak verschillende 
mensen te spreken. En ik lees 
meerdere kranten. In plaats 
van je te nestelen in één 
groepje waarin iedereen het-
zelfde over alles denkt, kun je 
beter verschillende stand-
punten tot je nemen. Dan word 
je gedwongen ook je eigen 
standpunten te bevragen.”

‘ Beweeg een 
beetje mee  
en alles gaat 
makkelijker!’ 

Martine
is 56 en voelt zich 56
ICT'er, doet vrijwilligerswerk, 
getrouwd,2 kinderen (23 en 21 jaar)

Trees
is 65 maar voelt 
zich 56
Docent, getrouwd,  
3 kinderen  
(48, 44 en 36 jaar)



Geliefden

Forever young

Als onze ouders 
overlijden leidt dat tot 

toenadering óf
 verwijdering binnen 

de familie
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Familie, relatie, verlangen!
Veranderen de rol en betekenis van je familie 
naarmate je ouder wordt? Dat was een van de 
vragen waarop wij graag antwoord wilden. 
Zeven van de tien vrouwen gaven aan dat de 
relatie met hun naaste familie – broers, zus-
sen, neven en nichten – beter is geworden of 
hetzelfde is gebleven. Bij de rest (28%) is de 
band verslechterd. Dat komt vooral omdat 
ieder zijn eigen leven leidt met een eigen 
kring van kinderen en kleinkinderen. Of van-
wege ruzies, of het overlijden van de ouders 
en de afhandeling van de erfenis.
Aan moeders vroegen we hoe vaak ze hun 
kinderen zien. Bij bijna vier op de tien is dat 
normaal gesproken wekelijks, en bij nog eens 
drie op de tien dagelijks. De rest ziet ze min-
der frequent. Met ouders is doorgaans ook 
regelmatig contact. Van vier op de tien vrou-
wen leven een of beide ouders nog. Zij zien 
hun ouders wekelijks (37%), tweewekelijks 
(18%) of maandelijks (17%). Tijdens die 
bezoekjes helpen ze hun ouders met het ver-
richten van klusjes in en rondom huis (30%) 
en met vervoer (28 %). Een derde (34%) neemt 
ze mee op uitstapjes en een kwart van de 
vrouwen verricht mantelzorg.
Een op de vijf vrouwen ziet haar ouders veel 
minder, voornamelijk omdat deze in het bui-
tenland wonen of omdat ze het contact heb-
ben verbroken. Neeltje (1967): “Mijn moeder 
spreek ik al zes jaar niet meer vanwege ruzies 
en psychische problemen in mijn jeugd.”
Naast familie vroegen we ook naar relaties. 
Opvallend bleek de heimelijke wens onder 
vrouwen met een relatie om weer single te 
zijn. Maar liefst een op de vijf bekent die  
stille wens wel eens te hebben. De vrijheid,  
de spanning, de rust, je eigen gang kunnen 
gaan, meer tijd voor jezelf hebben en doen 
wat je zelf wilt, zouden de voordelen van het 
leven als single zijn. Diana (1955): “Alles staat 
dan weer open en alles is mogelijk: mijn eigen 
keuzes, mijn tijdsindeling en ritme. Ik zou in 
een woongroep gaan wonen en meer avon-
tuur zoeken. En ik zou meer geld aan kleren 
besteden en minder aan mijn auto!” 

Dave: “De relatie met je familie verandert door de jaren 
heen. In het klassieke model evolueer je zelf in de loop 
van je leven van kind naar oma. Vaak zie je dat de banden 
met broers en zussen – en zeker met neven en nichten – 
wat minder frequent en soms ook minder goed worden als 
mensen jonge gezinnen hebben. Je hebt het dan te druk 
met je eigen leven.
Vliegen je kinderen uit, dan zie je vaak het tegenover-
gestelde gebeuren: de familiebanden worden weer  
aan gehaald. Of dat goed uitpakt, hangt er vooral vanaf  
of mensen begrip hebben voor de levensfase waarin de 
ander zit. Zeker bij grotere gezinnen schelen kinderen 
soms wel meer dan tien jaar. Als twintiger snapte u mis-
schien niet zo goed waarom uw zus opeens geen tijd meer 
voor u had, en nu hoeft het allemaal niet meer zo nodig.

Mantelzorg & overlijden ouders
Veel 50+’ers zorgen voor hun ouders. Dat kan de relatie 
met hen eveneens veranderen. Soms wordt die hechter, 
bij anderen overheerst de irritatie: jij deed vroeger niks 
voor mij en nu moet ik ineens voor jou zorgen. Het over-
lijden van ouders is ook zo’n cruciaal kantelpunt dat tot 
toenadering óf juist verwijdering kan leiden. Bekend zijn 
de familievetes rond de erfenis. Om het geld gaat het 
meestal niet, wel om oud zeer dat ineens de kop opsteekt: 
jij werd vroeger ook altijd voorgetrokken en nou wil je 
wéér het onderste uit de kan.

Onvoorwaardelijke loyaliteit?
Al met al kan je familie een zegen en een kwelling zijn. Je 
kent je naasten door en door, weet waar ze vandaan 
komen en snapt hoe ze de dingen doen. De loyaliteit aan 
je familie heeft iets onvoorwaardelijks. Van je broers en 
zussen kun je soms meer hebben dan van je eigen part-
ner. Maar als je gebukt gaat onder de last van je verleden, 
gaat het mis. Mishandeling – maar ook minder extreme 
vormen van grensoverschrijdend gedrag zoals kleineren, 
bemoederen of treiteren – kunnen ervoor zorgen dat 
iemand op een gegeven moment genoeg gepest en 
gekwetst is en de banden verbreekt. Voorkom dit door 
oprechte interesse te tonen in de ander, naar elkaar te  
blijven luisteren en in contact te blijven.” 

‘ Familie kan een zegen 
én een kwelling zijn’

Familiepsycholoog Dave Niks: 



Energie
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Jonger
“Als je jong bent en kijkt naar 
oudere mensen zijn ze oud. 
Bereik je zelf die leeftijd dan 
voelt het jonger. Omdat je 
eigenlijk niet zo veel verandert.”

Op reportage
“Ik heb de filmacademie 
gedaan en wil nu kijken of ik 
radio, documentaires en repor-
tages kan maken. Ik ben bezig 
in de buurt waar ik woon. We 
gaan als eerste wijk van het 
aardgas af; dat zou dan het  
eerste onderwerp worden.”

Uit je hoofd, in je lijf
“Ik doe al een jaar of zes aan  
tai chi en chi kung, dat haalt me 
uit mijn hoofd en brengt mijn 
aandacht naar mijn lichaam.”

Minder strak
“Soms mis ik wel een jonge 
huid. Het is allemaal wat minder 
strak en wat rimpeliger, niet 
altijd makkelijk.”

Vrolijk & gelukkig
“Van huis uit heb ik de neiging 
negatief te denken. Ik ben erg 
bezig geweest die gedachten te 
veranderen en daardoor nu 
gelukkiger. Het boekje 
Verlichting voor luie mensen 
heeft me geholpen. Ik ben echt 
vrolijker geworden!”

Radio én fietsen maken
“Ik probeer steeds iets nieuws 
te leren. Nu ik radio maak, zoek 
ik bijvoorbeeld uit hoe de com-
puter daarin werkt. Ik heb de lts 
gedaan, dus het is ook oude 
kennis ophalen. In mijn werk als 
fietsenmaker ga ik nu de oplei-
ding tot leermeester doen.”

‘ Maak contact,  
heb aandacht  
voor een ander!’

Nicole 
is 50 maar voelt zich 40 
Fietsenmaker, single,  
geen kinderen

1  Wandelen & fietsen (63%)
2  Sporten buitenshuis: zwemmen  

en joggen en zo (39%)
3  De sportschool (29%)
4  Sport in clubverband: tennis,  

volleybal en atletiek (22%)

Top (4) sporten

1  De kleine dingen  
in het leven

2 De natuur
3  Familie (de (klein-)

kinderen!)
4  Onze partner of 

geliefde
5 Hobby(’s)
6  Intieme vrienden  

& vriendinnen
7 Werk en eropuit   

7x Krijgen 
we energie 
van

Lekker (sportief) bezig!
Stilzitten en inzakken? Echt niet! Da’s niks 
voor de doorsnee 50plus-vrouw. Liefst zes op 
de tien vrouwen hebben de afgelopen jaren 
een nieuwe hobby, sport of andere bezigheid 
opgepakt. Er worden uiteenlopende activitei-
ten genoemd: vrijwilligerswerk, een studie of 
cursus (bijvoorbeeld Spaans of schilderen), 
oppassen op de kleinkinderen, haken, geo-
caching, bridge, zumba en beeldhouwen. Een 
derde is van plan de komende twee jaar een 
cursus te gaan volgen. Een taalcursus – 
Spaans of Italiaans – bijvoorbeeld, een crea-
tieve cursus – fotografie of kunstgeschiedenis 
– of een beroepsgerelateerde cursus. 13% is 
van plan in de nabije toekomst haar leven 
ingrijpend te veranderen door te emigreren, 
verhuizen, van baan te veranderen of voor 
zichzelf te beginnen.
Sport staat met stip op één in het lijstje  
‘nieuwe activiteiten’. In totaal bewegen of 
sporten negen op de tien vrouwen regelmatig 
minimaal dertig minuten aaneengesloten en 
gemid deld elf keer per maand. Wandelen en 
fietsen (63%) zijn populairder dan het beoefe-
nen van een (team)sport of het bezoeken van 
de sportschool (zie tabel). Het slechte nieuws 

is volgens verouderingswetenschapper David 
van Bodegom dat elf keer te weinig is. We 
moeten minimaal vijf dagen per week een 
half uur matig intensief bewegen. Pas dan 
voldoe je aan de beweegnorm. Het goede 
nieuws is dat heftig sporten niet hoeft. “Alle 
beweging is goed,” zegt David. Stevig wande-
len is een mooi alternatief voor afzien in de 
fitnesszaal. Wil je de beweegnorm halen, dan 
volstaat een beetje kuieren niet maar moet je 
zo hard lopen dat je af en toe net even buiten 
adem bent. De meeste gezondheidswinst haal 
je volgens David uit kleine dingen, zoals 
regelmatig even opstaan: “We zitten veel te 
veel en veel te lang. Dat is funest voor onze 
gezondheid. Na twintig minuten heeft stilzit-
ten al een negatief effect op je lichaam. Daar 
helpt zelfs drie keer per week fanatiek spor-
ten niet tegen. Om het kwartier even naar de 
wc lopen of koffiezetten wel.” Dat bewegen 
goed is voor ons hart, onze botten, spieren en 
nachtrust wisten we al. Maar wist u ook dat je 
daarmee het dementieproces vertraagt? Mis-
schien is dat net het zetje in de rug voor die 
een op de drie vrouwen die níet sporten maar 
er wel oor naar hebben iets te gaan onderne-
men. Wat hen voornamelijk van sporten weer-
houdt, is zelfdiscipline of een sportmaatje.
Ze kunnen een voorbeeld nemen aan Irma 
Kroese (1960). In goede tijden sport ze zo’n 
vijf keer per week, ’s ochtends vroeg voordat 
iedereen wakker is. Ze doet dan een dvd in de 
tv en zumbaat, hiphopt, squat of lift gewich-
ten. Eén ochtend per week volgt ze bovendien 
van half zeven tot half acht een yogales. Die 
yoga blijft ze trouw doen, maar de tv-sessies  
schieten er weleens bij in. “Het gaat bij vla-
gen. Ik doe het een maand of drie heel fana-  

We zitten veel te veel en veel te lang. 
Dat is funest voor onze gezondheid
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tiek en dan verwatert het weer. Op een gege-
ven moment ga ik me dan fysiek anders voe-
len en ga ik weer aan de slag.” Sporten maakt 
je krachtiger, vindt ze, ook geestelijk. Het 
heeft haar geholpen in de periode dat haar 
man ernstig ziek was. “Door te sporten voelde 
ik me de hele dag energieker en dat kon ik 
goed gebruiken. Bovendien betekende het 
een moment voor mezelf. Dat had ik af en toe 
echt nodig.” Na het overlijden van haar man 
kwam vanaf april 2018 de klad erin. Goed  
slapen vond Irma toen belangrijker dan veel 
sporten. Maar binnenkort pakt ze het weer 
op: met een dvd van Jillian Michaels, of een 
cursus borstcrawl. Ze weet dat het haar goed 
zal doen: “Dan kan ik de wereld beter aan.”

Volop aan het werk
Een groot deel van de vrouwen uit het onder-
zoek is actief in het arbeidsproces. Ruim de 
helft heeft betaald werk voor gemiddeld 28 
uur per week. De meesten werken in loon-
dienst, 14% is zelfstandige of heeft een eigen 
bedrijf. Driekwart van de werkende vrouwen 
is van mening dat ze de afgelopen jaren beter 
in hun werk zijn geworden. Ze geven aan dat 
ze zelfverzekerder zijn, een vraagbaak zijn 
voor jongere collega’s en waardering krijgen 
voor hun werk. Dineke (1954): “Het gaat me 
gemakkelijker af. Door mijn kennis en erva-
ring los ik problemen sneller op en kan ik jon-
gere collega’s helpen voor wie alles nog nieuw 
is. Ik heb veel meer zelfvertrouwen in mijn 
werk en raak niet meer zo gauw in de stress.” 
Jolanda Lindenberg herkent dat. Zij heeft de 
wensen en ambities van oudere mensen op  

Buikdanseres
“Er zijn momenten dat ik me 
30 voel. Actief zijn geeft me 
een jonger gevoel. Ik ben 
buikdanseres geweest en geef 
dansles dus beweeg veel. Ik 
hou ook van dingen maken, 
sieraden bijvoorbeeld.”

Creativiteit
“Dansen geeft me nog steeds 
veel energie, in elk geval  
mentaal. En creativiteit is mijn 
life line, dat heeft me altijd 
overal doorheen getrokken. 
Ook uit mijn partner en mijn 
kat haal ik energie, het zijn  
fijne medeplaneetbewoners!”

‘Doe wat je leuk vindt’
Beter relativeren
“Het cliché is waar: als je 
ouder wordt, krijg je meer 
rust in je hoofd. Je kunt 
beter relativeren. Je wordt 
niet meer zo onzeker, durft 
meer. Ik denk nu niet langer: 
die ketting, staat die niet 
raar? maar: die doe ik om!”

In contact met de natuur
“Ik let een klein beetje op 
mijn eten en zorg dat ik  
blijf bewegen. Ik ga graag 
wandelen, ook om in  
contact met de natuur te 
blijven.”

Linda
is 54 maar voelt  
zich 30 
Verkoopmedewerker, 
dansdocent & 
sieradenmaker, 
relatie, geen kinderen
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Jong & fit
“Ik voel me begin 40, komt door 
mijn nieuwsgierigheid. Ik vind 
het leuk om nieuwe dingen te 
doen. Ik voel me fit. Ik vraag me 
af wat er hierna nog komt. Blijf 
ik hetzelfde werk doen of ga ik 
nog iets anders doen?”

Creatief bezigzijn
“Ik heb altijd als communicatie-
manager gewerkt, met veel  
plezier. Als kind was ik creatief, 
altijd dingen aan het maken. Nu 
doe ik naast mijn normale werk 
de kleermakersopleiding en dat 
wordt steeds serieuzer.”

Boordevol energie
“Iets met mijn handen maken 
geeft mij energie. Ik vind het 
prettig ergens helemaal in op te 
gaan. Verder geeft buiten zijn 
en sporten me energie. Ik roei 
al meer dan twintig jaar.”

Tijd tekort
“Ik neem te veel hooi op mijn 
vork. Dat heb ik op mijn leeftijd 
nog altijd niet afgeleerd en zal 
wel een punt blijven.”

Tevreden als mens
“Ik weet waar mijn talenten  
liggen. En mijn beperkingen. Ik 
doe minder mijn best om die  
op te lossen. Ik ben tevreden 
met wie ik ben of wie ik aan het 
worden ben.”

Opstartmomentje
“Ik vind het belangrijk om af en 
toe alleen te  zijn. Even de din-
gen te overdenken. Ik sta eerder 
op dan mijn man en dochters. 
Heerlijk om ’s ochtends op de 
bank met koffie en de krant te 
zitten voor de dag begint.”

Laura
is 50 maar voelt zich 41 
Communicatiemanager, woont  
samen, 2 dochters (17 en 14 jaar)

‘  Blijf nieuwsgierig  
en onderzoeken!’ 

Maria
is 67 maar voelt zich 30 
Gepensioneerd indicatieadviseur 
Wmo, latrelatie, geen kinderen

Gezond & vitaal
“Ik voel me een jaar of 30. Als 
dertiger begon ik met zingen in 
het Nederlands Zangtheater en 
dat doe ik nog steeds. Ik ben 
gezond en vitaal. Doe aan yoga 
en BodyBalance. Als je ouder 
wordt, ga je iets meer terugkij-
ken en herinneringen ophalen. 
En ik merk dat ik met mevrouw 
word aangesproken!”

Meubels maken
“Ik wil weer wat creatieve din-
gen oppakken. Ruimte maken 
om meubels te maken. Vroeger 
deed ik veel met hout, de laat-
ste jaren heb ik dat laten liggen.”

Stress? Zingen!
“Zingen staat centraal in mijn 
leven. Door stress op mijn werk 
had ik last van mijn schouders. 
Maar als ik ’s avonds een  
halfuur zong, ging de pijn weg. 
Zingen is zo goed, alles vloeit!”

Cursussen & cellospelen
“Als je werkt zie je je vrienden 
soms tijden niet. Nu heb ik daar 
ruimte voor. Kan ik op een 
doordeweekse dag naar mijn 
partner in Den Bosch. Ik kan 
oppakken wat ik altijd al had 
willen doen, zoals meubelma-
ken en cursussen volgen. Ik 
ben weer met zangles begon-
nen en ga weer cellospelen.”

Meer in balans
“Als je ouder bent, kun je beter 
relativeren. Je raakt minder 
snel in paniek als er iets 
gebeurt. Ik weet nu dat het 
belangrijkste in het leven is dat 
je familie en goede vrienden 
hebt. Ik ben niet per se gelukki-
ger, maar wel meer in balans.”

‘Waardeer dat je 
gezond bent  

en koester de 
mensen die dicht 

bij je staan!’
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Niks laten
“Ik voel me rond de 40. Ik ben 
net jarig geweest en dacht: 54 
zeg! Toch voel ik me jonger dan 
andere moeders van mijn leef-
tijd. Door hoe ik in het leven 
sta. Ik doe veel dingen die ik 
rond mijn 40ste ook deed, ik 
wil niks laten.”

Nieuwe baan
“Dit jaar wil ik een andere baan. 
Spannend qua leeftijd maar 
ook leuk: wat zou ik willen? Ik 
kom uit de zorg en werk nu in 
de hondenuitlaat. Ik zou graag 
meer honden in de zorg toepas-
sen, dat gebeurt maar mond-
jesmaat. Maar er moet wel 
brood op de plank komen. Ik 
moet me goed oriënteren.”

Weer schilderen
“Het lijkt me leuk weer te gaan 
schilderen. Verder wil ik reizen 
– ook iets verder weg. En er zit 
altijd een stemmetje in mijn 
hoofd met: ‘Later als ik groot 
ben, wil ik in Spanje wonen.’”

Dansen in Paradiso
“Ik vind het heerlijk om een  
hele avond te dansen bij een 
bandje in Paradiso of de Melk-
weg. Soms mis ik wel een leuke 
kroeg waar niet alleen maar 
jong publiek is. In Spanje zie je 
dat iedereen, jong en oud, mee-
doet. In de kroeg en dansend.”

Lol hebben
“Ik loop en fiets de hele dag en 
doe eccentric training, erg fijn. 
Om mentaal gezond te blijven 
zing ik. Klassiek. Fijn om dat 
samen te doen, in een koor.  
Het liefst zou ik in een bandje 
spelen. Lol hebben!”

het gebied van werk en pensioen onderzocht. 
“Naarmate mensen ouder worden krijgen ze 
meer lak aan hun omgeving. Ze kunnen beter 
relativeren en makkelijker omgaan met tegen-
slag, ook in hun werk.” In vergelijking met 
leeftijdsgenoten uit Portugal, Frankrijk en 
Polen waarderen Nederlandse 55+’ers hun 
werk vaker vanwege de sociale rol die zij 
daarmee vervullen en vanwege de samen-
werking met collega’s. Portugezen, Polen en 
Fransen werken vaker ‘omdat het moet’. Van-
af hun 45ste vinden Nederlanders vooral de 
maatschappelijke betekenis van hun werk 
belangrijk. Ze willen het verschil kunnen 
maken. Bijvoorbeeld als mentor voor jongere 
werknemers of in een functie waarin ze hun 
kennis kunnen overdragen.
Twee op de tien vrouwen die nu in loondienst 
werken en soms al dicht tegen het pensioen 
aanzitten, zouden nog wel voor zichzelf wil-
len beginnen. Bijvoorbeeld als freelance jour-
nalist, businessconsultant, interim-ma na ger, 
uitvaartverzorger, bar- of caféhouder, han-
delsondernemer of verzorger van creatieve 
workshops. Een enkeling heeft al een uitge-
werkt idee, zoals Annemie (1960): “Ik wil een 
praktijk beginnen voor reiki waar ook per-
soonlijke numerologie wordt uitgelegd en 
zelfgemaakte sieraden worden verkocht.”

Gewoon drie keer per maand
Gemiddeld hebben vrouwen van 50 tot 75 drie 
keer per maand seks met hun partner. Dat is 
voor het merendeel (driekwart) van ons ook 
genoeg. Voor de rest zou het best vaker 
mogen. U geeft uw seksleven een 6,4; slechts 
een vijfde van de vrouwen geeft een onvol-
doende. Omdat ze al even helemaal geen seks 
meer hebben of het te weinig gebeurt. Of 
omdat de seks onbevredigend is of ze lijden 
onder lichamelijke mankementen (ziekte, 
impotentie bij de man of andere fysieke onge-
makken). Sommigen geven als reden voor 
hun wat lage cijfer aan dat de relatie eigenlijk 
over is. De waardering voor het minnespel  
neemt af met de jaren. Waar vijftigers gemid- 
deld een 6,6 geven, komt dit bij vrouwen van  
70 jaar en ouder nog maar uit op een 5,6.
Dat lijkt mager maar in schoolexamentermen 
is het nog altijd een voldoende. 

5x Seks: doe er je voordeel mee
Je gelooft het niet maar seks is goed:
1  Voor ons gewicht: met een half uur vrijen verbrand je 150 calorieën.
2  Bij hoofdpijn: de endorfine die je aanmaakt verlaagt de pijn.
3  Voor huid & haar: bij een vrijpartij komen zweet en oestrogenen vrij. 

Dat reinigt de poriën en laat huid en haar glanzen.
4  Voor ons gebit: zoenen verlaagt de zuurgraad in het speeksel dus  

vermindert de kans op gaatjes.
5  Voor je nachtrust: met dank aan het kalmerende hormoon oxytocine 

dat ons lichaam al aanmaakt als we knuffelen.

‘ Gewoon doorgaan. 
Dans en zing!’  

Dorien
is 54 maar voelt zich 40
Eigenaar hondenuitlaatservice, 
getrouwd, 2  kinderen (20 en 15 jaar)
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Midden in het leven
“Ik ben nu 68 maar voel me rond 
de 50. Ik sta nog steeds midden in 
het leven.”

Eigen keuzes
“Ik wil mijn leven blijven leven 
zoals ik het nu leef. Ik ben met  
pensioen maar doe nog steeds  
leuke dingen als klinisch psycho-
loog en orthopedagoog. Én als 
schrijver, dichter  en vertel kunste-
nares. Het grote verschil is dat ík 
nu keuzes maak. Is een opdracht 
niet leuk? Dan zeg ik nee.”

Beste van twee werelden
“Ik woon en werk in Nederland en 
Suriname. Ik pik van allebei het 
beste mee; de wintermaanden ben 
ik in Suriname. Als ik daar ben,  
mis ik de leuke dingen van hier en 
andersom. Ik wou dat ik met de 
trein naar Suriname kon.”
 
Tevreden
“Ik ben wijzer, rustiger, volwasse-
ner en daardoor ook gelukkiger 
dan twintig jaar geleden. Ik moet 
niets meer en heb alles wat ik wil. 
Ik ben een tevreden mens.”

Sporten & niet stressen
“In Nederland probeer ik drie keer 
per week naar de sportschool te 
gaan, in Suriname doe ik drie keer 
per week aquajogging – heel 
strikt. Ik blijf mentaal gezond door 
niet te stressen om dingen die 
geen betrekking op mij hebben.”

Geestelijk jong
“Ik probeer de dingen die ik in de 
hand heb zo positief mogelijk te 
doen. Mijn vriendinnenkring, ook 
met mensen van 40, houdt me 
geestelijk jong.”

Duidelijk is dat de rol van 50- en 60+’ers ook 
op seksueel gebied nog lang niet is uitge-
speeld. Het verbaast Wendy van Mourik niet. 
Op haar site Depaarsekeizerin.nl biedt zij 
50+’ers inspiratie, informatie en tips om een 
leven lang gepassioneerd lief te kunnen heb-
ben. “De vijftigers, zestigers en zeventigers 
van nu staan nog midden in het leven. Ze leg-
gen de lat op allerlei terreinen veel hoger dan 
hun leeftijdsgenoten van zo’n twintig jaar 
geleden. Daar hoort seks ook bij: die moet 
gewoon goed zijn. En blíjven.” Daar moet je 
wel wat voor doen. Seks is niet zoals eten – 
als je dát niet consumeert, ga je dood. Maar 
zin in het liefdesspel kan na verloop van tijd 
wel wegebben. Omdat je het bijvoorbeeld bij-
na nooit meer doet of omdat je het scenario 
inmiddels kunt uittekenen. Gelukkig kun je 
zin máken. “Seks komt niet uit de lucht val-
len,” zegt Wendy. “Voorspel is nodig om goes-
ting te krijgen.” Gea (1965) en Diana (1958) 
hebben dat begrepen. Gea: “Wanneer we 
weten dat wij een dag in het weekend hele-
maal vrij zijn, dus geen visite krijgen of 
afspraken hebben, dan gaat het gebeuren. 
Met lekker eten thuis, een wijntje, kaarslicht 
en schone lakens.” En Diana: “Als we elkaar 
door werk of andere bezigheden een tijdje 
niet hebben ‘gezien’, spreken we af iets samen 
te gaan doen, bijvoorbeeld uiteten gaan, en 
‘bij te praten’. Seks hoort daar dan ook bij.” In 
totaal plant een op de vijf vrouwen de seks 
met haar partner. Meestal in het weekend. 

Een op de vijf vrouwen 
bekent een stille wens te hebben
weer single te zijn

Bofferds zijn dat. Want 50plus-seks kan heel 
goede seks zijn. Oudere mannen zijn minder 
prestatiegericht en hebben minder haast. 
Vrouwen weten beter wat ze willen en durven 
dat eerder uit te spreken. Voor velen is intimi-
teit in een (langdurige) relatie misschien nog 
wel belangrijker dan lust. En voor wie toch 
liever stomende seks heeft, heeft Wendy een 
toverwoord: vernieuwing. “Je hoeft echt niet 
aan de lamp te gaan hangen. Maar iets veran-
deren in een jarenlange routine kan de passie 
echt terugbrengen. Juist als je elkaar ver-
trouwt en om je gestuntel kunt lachen, kun je 
veilig experimenteren.” 

‘ Pluk de dag en 
wees dankbaar’

1  Doorbreek de sleur: doe het eens 
anders of ergens anders. Of op een 
ander moment.

2  Zet zelf de eerste stap: wacht niet tot je 
partner de kaarsjes aansteekt.

3  Máák zin als je geen zin hebt: eenmaal 
bezig komt de opwinding vanzelf.

4  Wees niet te kritisch: er bungelt of 
hangt tegenwoordig misschien iets te 
veel maar dat betekent niet dat je niet 
sexy bent!

4x Zo houden (of  
krijgen!) we  
het leuk in bed
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Hilli
is 68 maar voelt zich 50
Gepensioneerd orthopedagoog/
psycholoog, vertelkunstenares, 
single, 3 kinderen, 5 kleinkinderen
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Gerri Vossen (1955): “Ik 
ben heel blij met deze 
levensfase. Dat had ik 
nooit gedacht! Mijn  
man en ik hadden een 
biologisch-dynamisch 
tuinbouwbedrijf. Dat  
was keihard werken. Ik 
vond het lastig om alle 
ballen hoog te houden. 
Voelde me tekortschie-
ten tegenover het bedrijf 
én tegenover mijn kinde-
ren. Vijf jaar geleden 
hebben we de zaak ver-
kocht. Ik had geen idee 
wat ik dan met mijn tijd 
zou moeten doen. Maar 
ik heb het nog nooit zo 
fijn en leuk gehad als nu! 
Niet meer die tijdsdruk; 
eindelijk alles kunnen 
doen wat ik wil. Ik kom 
de tijd prima door.”

Fijner  
dan ooit!
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50+ & op reis
Naast vrijwilligerswerk en 
(meer) genieten staat vooral 
(verre) reizen maken bovenaan 
het wensenlijstje van de 
Nederlandse 50plus-vrouw.  
De (pre-)pensionado van nu  
wil ver, avontuurlijk, gezond  
en bewust op reis.

Durftoerisme
Petra Kok (1964), woordvoerder 
van een grote reisorganisatie 
reisde vorig jaar met haar 
puberkinderen door Suriname. 
Ze vingen piranha’s en bezoch-
ten indianenstammen en 
boscreolen. Net als veel van 
haar leeftijdsgenoten zocht 
Petra de spanning op – wel  
de wat luxere variant: “Je wilt 
niet tussen de wilde spinnen  
slapen.” Backpacken maar  
dan met een koffer, een lekker  
bed en een eigen badkamer; 
dat willen deze durftoeristen.

Vitaliteitsreizen
Petra signaleert onder 50+’ers 
ook een groeiende behoefte 
aan ‘vitaliteitsreizen’. Ze willen 
hun gezonde leefstijl in het  
buitenland aanhouden. Niet  
dat ze marathons willen lopen 
of de hele tijd magere kip met 
gekookte rijst willen eten maar 

ze willen wél lekker kunnen 
sporten, af en toe een yogalesje 
of massage meepikken.

Klein & persoonlijk
Kleinschalige accommodaties 
met een meer persoonlijke 
touch worden populairder. Je 
verblijft dan niet een in een 
mega-hotelcomplex maar in 
een boetiekhotel of apparte-
ment waar de eigenaar zelf  
je de mooiste route naar het 
dorp laat zien.

Bewust & betekenisvol
Dat zijn termen die je tegen-
woordig ook veel in reisgidsen 
tegenkomt. “Mensen krijgen 
steeds meer oog voor de plaat-
selijke natuur, bevolking en het 
milieu. Daar spelen we op in 
door projecten te ondersteunen 
die we soms ook als excursie 
aan toeristen aanbieden. In 
Malaga kun je meelopen met 
werkeloze vrouwen uit achter-
standswijken die fantastisch 
kunnen koken. Je gaat dan met 
ze naar de markt om ingrediën-
ten te kopen en bereidt samen 
de maaltijd.” De tijd dat gepen-
sioneerden – vroeger noemden 
we ze ‘bejaarden’ – massaal per 
bus afreisden naar Benidorm is 
overduidelijk voorbij.

De (pre-) pensionado van nu  
wil ver, avontuurlijk,  
gezond en bewust op reis

Nieuwe kansen & heel veel reizen
Van de vrouwen die de pensioengerechtigde 
leeftijd al hebben bereikt, heeft 44% zichzelf 
nieuwe doelen gesteld in haar leven. Ruim 
een derde (38%) van de werkende vrouwen is 
van plan dat ook te doen als zij straks mag 
stoppen. Jolanda Lindenberg denkt dat vrou-
wen minder moeite hebben om hun leven na 
hun pensioen invulling te geven dan man-
nen. Ze vallen niet zo snel in een zwart gat 
omdat ze hun sociale leven en hun netwerk 
doorgaans goed hebben onderhouden. Wel 
raadt ze vrouwen aan bewust na te denken 
over wat ze straks willen doen. “Dat klinkt 
simpel, maar veel mensen weten niet waar ze 
nou eigenlijk écht gelukkig van worden. Je 
hebt nu de kans om dat te verwezenlijken: je 
hebt na je pensioen nog zo’n twintig jaar te 
gaan. Wat staat bovenaan jóuw lijstje? Dat is 
misschien wel iets heel anders dan oppassen 
op de kleinkinderen of met een camper Euro-
pa doorkruisen. Vraag je af welke stappen je 
moet zetten om dat doel te bereiken en begin 
daar liefst nog vóór je pensionering mee. Hoe 
beter je bent voorbereid, hoe makkelijker de 
overgang zal zijn.” 

De 50plus-vrouw op reis
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OVER HET ONDERZOEK
Voor het Zin-onderzoek (oktober 2018) zijn 750 Nederlandse vrouwen van 50 tot 75 jaar online geïnterviewd. De resultaten zijn 
statistisch representatief volgens de CBS-verdeling naar leeftijd, hoogst genoten opleiding en woongebied. Het onderzoek is 
uitgevoerd door bureau TeraKnowledge® in opdracht van Zin.

 Vakantiefabels
1 | Alles is familie
Volgens trendwatchers nemen we onze (klein)-
kinderen steeds vaker mee op ‘drie-generatie-
vakantie’. Ideaal om te ontdekken dat uw 
kleinzoon in de karaokebar een goede Michael 
Jackson kan neerzetten of dat uw schoondochter u 
eruit drinkt na het skiën. Uw kinderen zouden ú 
ook steeds vaker trakteren op een vakantie samen 
met hun complete gezin. Kunt u trots vertellen dat 
u aan cross generational travelling doet. Uit 
onderzoek van de ANVR, het Nationaal 
Ouderenfonds en ABN AMRO blijkt dat mensen 
van 65 en ouder zo’n 15% van hun vakantie met 
kinderen en/of kleinkinderen doorbrengen. 
Aanleiding is meestal een feestelijke familie-
gebeurtenis. “Het zal best voorkomen,” aarzelt  
reisorganisatie-woordvoerder Petra Kok. “Maar 
om het een nieuwe trend te noemen? Wij zien dit 
bij onze klanten in elk geval niet.”

2 | Gezocht: Exotische Man
Andere vakantiefabel: alleenstaande 50plus-vrou-
wen gaan graag op seksreis naar bestemmingen 
als Gambia, de Dominicaanse Republiek of het 
Caraïbisch gebied. Al komt ook dit ongetwijfeld 
voor, Petra gelooft niet dat hele horden westerse 
vrouwen eropuit trekken om hun libido te stillen 
met exotische jongemannen. Daarentegen zijn  
singlereizen – zonder de S van seks – onder 
50plus-vrouwen wél heel populair. U kunt  
daarvoor bij bijna elke reisorganisatie terecht.

Digidames
De digitalisering is inmiddels helemaal 
omarmd door Zin-lezeressen. We hebben 
bijna allemaal een smartphone (90%), een 
tablet (72%) en een laptop (71%). De helft 
blijft daarnaast de tafelcomputer trouw.  
We gebruiken onze digitale apparaten voor 
allerlei zaken, maar vooral om contact te 
houden met onze vrienden op sociale  
netwerken. En oh ja, ook om online te shop-
pen: liefst 29% van de kleren en schoenen 
die we de afgelopen twee jaar hebben  
aangeschaft, kwamen via internet tot ons.

De populairste apps
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ziet zichzelf – leeftijdsgenoten  
dus – graag terug in reclames

1 Whatsapp (91%)
2 Facebook (82%)

3 LinkedIn (42%)
4 Instagram (41%)

Singlereizen – zonder de  
S van seks – zijn heel populair 
onder 50plus-vrouwen
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