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Conclusies van het TOM-project (Thuis Onbezorgd Mobiel):   

“Ouderen fysiek én sociaal krachtiger door integrale preventieaanpak” 

 
Best was in 2017 de eerste pilot voor het TOM-programma, dat hier in samenwerking met de Senio-
renraad met een testgroep senioren werd uitgevoerd. Nu het complete TOM-programma in vijf 
proefplaatsen in Nederland is afgerond en de resultaten zijn onderzocht en geëvalueerd, liggen er 
duidelijke, positieve conclusies op tafel: (1) bij de deelnemers is de kracht en balans verbeterd en (2) 
het aantal deelnemers die een val hebben gemaakt is afgenomen en (3) de deelnemers geven aan dat 
ze zich gezonder voelen en beter in hun vel zitten. De integrale en lokale aanpak van TOM werkt dus!  

 
De cursus is gericht op valpreventie door een 
gericht beweegprogramma, voedingsvoor-
lichting en sociale steun. Dit programma is 
opgezet door VeiligheidNL, Nutricia, Philips 
en zorgverzekeraar ONVZ in samenwerking 
met lokale partners. Het is in vijf verschil-
lende gemeenten uitgeprobeerd: Best, het 
Vechtdal, Houten, Voorburg en Amsterdam 
Buitenveldert.  
 
In Best riep de eerste cursus al veel enthou-
siaste reacties op bij de TOM-deelnemers. 
De Seniorenraad besloot dan ook al snel om 
samen met WBO het TOM-project hier lokaal 
voort te zetten onder de naam ThOM-B 
(Thuis Onbezorgd Mobiel-Best) met eigen 
lokale docenten. Ook in Houten en Voorburg 
loopt nu een dergelijk vervolgprogramma. In 
Best zijn al lokale ThOM-B cursussen ge-
geven en in september 2019 is de volgende.  
 
De effecten van het TOM programma op de 
deelnemers in de vijf proefplaatsen zijn 
helder. De cijfers die een onderzoek heeft 
opgeleverd liegen er niet om:   

  

 

●  Verbeterde mobiliteit. De deelnemers zijn vooruit gegaan op kracht (86% 
verbetering), lenigheid (67%), mobiliteit (80%) en balans (28%). Dit draagt bij 
aan een verbetering van het dagelijks functioneren. De bewegingsmonitor die 
de deelnemers hebben gedragen tijdens het TOM-programma ondersteunt 
deze resultaten. 

●  Minder ouderen gevallen. Door deelname aan het TOM-programma is de angst om 
te vallen en het aantal deelnemers dat gevallen is, ook afgenomen. 42% van de 

deelnemers is gevallen in de maanden voorafgaand aan TOM. Dit neemt tijdens 
TOM af tot 24% en blijft stabiel in de 6 maanden na het programma op 23%. 



●  Kwaliteit van leven verbeterd. Deelnemers ervaren een betere kwaliteit van leven na het volgen van 
het TOM-programma. Zij ervaren dat hun gezondheid is verbeterd en zij zitten beter in hun vel. 

●  Integrale en lokale aanpak is belangrijk. Uit een prognose van VeiligheidNL voor 2030 blijkt dat het 
aantal bezoeken aan de Spoedeisende Hulp (SEH) na een valongeval bij 65-plussers met 41% toe 
zal nemen. Er zijn veel factoren van invloed op een val, zoals inactieve leefstijl of voeding, maar een 
val heeft tegelijk ook veel gevolgen op mobiliteit, eenzaamheid en angst voor bewegen.  

 
Belangrijk waren ook de lessen, die de lokale organisaties hebben geleerd bij het uitvoeren van een 
lokaal TOM programma: 
●  Zorg voor goede persoonlijke en lokale begeleiding van de deelnemers. 
●  Werk bij de werving van de deelnemers samen met professionals uit verschillende domeinen vanuit 

zorg, welzijn en met vrijwilligers van de lokale seniorenverenigingen. 
●  Neem zowel persoonlijk voedingsadvies door een diëtist als voorlichting over gezonde voeding op in 

het programma. 
 
In Best gaat de SeniorenRaad in 
samenwerking met WBO op de 
ingeslagen weg door. Wie meer 
geïnteresseerd is in de onder-
zoeksresultaten kan dit lezen op  
www.projecttom.nl. En voor 
organisaties en professionals die 
er zelf mee aan de slag willen is er 
een ‘showcase’ beschikbaar.  
 
 

 

13 juni: Informatiebijeenkomst over de ThOM-B cursus ‘Blijf in balans’   
 
Dit najaar gaat de ThOM-B cursus ‘Blijf in Balans’ weer gegeven worden voor een nieuwe groep. Doel: 
het voorkomen van vallen en verbeteren van de balans in het dagelijks bewegen. De deelnemers van 
de vorige twee cursussen waren erg enthousiast en lovend.  
 
Een informatiebijeenkomst over deze cursus wordt op 13 juni van 14.00 uur tot 
16.00 uur gehouden in Bestwijzer. U krijgt dan informatie over de risico’s op 
vallen, oorzaken van verminderd evenwicht, een veilige (woon)omgeving en 
hoe de kans op vallen kleiner gemaakt kan worden. Tevens zal een diëtiste het 
belang van gezonde voeding toelichten en een podotherapeut licht het belang 
van goed schoeisel toe. Deelname aan de informatiemiddag is gratis en 
verplicht u tot niets. 
 
De cursus ‘Blijf in balans’ zelf, die uit vier bijeenkomsten van 2,5 uur bestaat, 
wordt na de zomervakantie gegeven en wel op de volgende data: 5 september, 
12 september, 19 september en 17 oktober 2019 van 14.00 uur tot 16.30 uur in 
Bestwijzer. De cursus wordt gegeven door professionals van Oefentherapie 
Cesar Best, Ergotherapie Best-Oirschot, Voeding en Dieet Best en Podotherapie Brons.  
 

De kosten van de cursus, inclusief boek, bedragen € 22,50. Wie zich hiervoor alvast wil aanmelden kan 
dat doen via het Infopunt van WBO (werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur) op telefoonnummer 0499-
770110. 

http://www.projecttom.nl/


 

 

Vruchtbare bijeenkomst van mantelzorgers  
Aanzet tot  lotgenotencontactgroep(en) voor mantelzorgers in Best  

 

Is er in Best onder de 700 mantelzorgers behoefte om ervaringen, zorgen 
en problemen met andere ‘lotgenoten’ te bespreken en samen te delen?  
Om een soort contactgroep(en), ook wel zelfhulpgroepen genoemd, te 
vormen waarin je kwijt kan waar je tegenaan loopt en vaak wakker van 
ligt? Of is er misschien behoefte aan een open inloop in Best, een training 
voor mantelzorgers, een nieuwsbrief waarop men zich kan abonneren of 
lezingen over mantelzorg? In Best bestaan zulke voorzieningen nog niet – 
men moet daarvoor naar Eindhoven. Daarom heeft het Informatiepunt 
Mantelzorgondersteuning van WBO in april een bijeenkomst in Bestwijzer 
georganiseerd – met als doel de mening en behoefte te peilen onder  
Bestse mantelzorgers.  
 

Het werd een boeiende middag voor de 17 aanwezige mantelzorgers. Zij 
kwamen met persoonlijke verhalen over dingen die men meemaakt bij het 
geven van mantelzorg aan partner, vader, moeder,  broer, zus of kind. Er werd 
gesproken over de zware belasting, de twijfel of je wel alles doet wat gedaan 
kan worden, de neiging om je aan de buitenwereld sterker voor te doen dan je 
bent, niet weten waar je hulp of vervanging kunt krijgen, het gebrek aan 
contact en begrip van anderen en de behoefte om af en toe je hart te luchten. 
Uiteindelijk juichten veel van de aanwezigen de oprichting van een lotgenoten 
contactgroep of een zelfhulpgroep voor mantelzorgers in Best toe. Het WBO-
Informatiepunt Mantelzorgondersteuning  en de stichting Zelfhulp Netwerk 

Zuidoost Brabant boden daarbij hulp aan.  
Er zal een 2e bijeenkomst gehouden worden voor degenen die deze bijeenkomst hebben gemist. Wilt u 
weten hoe het nu verder gaat? Neem contact op met Infopunt Steunpunt Mantelzorg van WBO in 
Bestwijzer, telefoon 0499-770110. e-mail: infopunt@wbo.nl 
 

Switch2Move in Kadans – Samen bewegen op muziek  
Goed voor mensen met Reuma, MS, Parkinson, NAH of beginnende dementie 

 
 
Elke vrijdagmorgen van 11.00 tot 12.15 uur 
kunt u eraan meedoen in buurthuis Kadans:  
aan het bewegen op muziek volgens de 
Switch2move methode.  
Het is speciaal ontworpen voor mensen met 
Reuma, Multiple Sclerose, Parkinson, NAH, 
mensen met  een vorm van (beginnende) 
dementie of met cognitieve problemen. Door 
het bewegen op muziek ervaart men op een 
positieve manier dat de kwaliteit van leven én 
de spierkracht verbetert. Ook het gevoel van 
fysiek, geestelijke en sociaal welzijn neemt 
toe. De lessen worden gegeven door een pro-
fessionele dansdocent , Andrew Greenwood.  

 
Deze activiteit vindt plaats in buurthuis Kadans. De kosten zijn 
laag gehouden: een strippenkaart van 10 lessen ( inclusief 1 
consumptie per les) kost slechts 50 euro.   
De lessen gaan door tot aan de zomervakantie. WBO is bezig 
om middelen te vinden om deze activiteit ook  na de 
zomervakantie  voort te zetten.  
 
Aanmelden kunt u via een email naar: Infopunt@wbo.nl of 
telefonisch van  maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur tel. 
0499-770110.  

 

mailto:infopunt@wbo.nl
mailto:Infopunt@wbo.nl


Nieuw: Contact met anderen in Jovo’s sportcafé 

 
Zin in een kopje koffie of thee? Krantje lezen een potje kaarten of gewoon ff bijklet-
sen met buurtgenoten. Het kan bij Jovo’s sportcafé in de sporthal Naestenbest.  
Elke dinsdag van 10.00 tot 16.00 kunt u voor een gereduceerde prijs op de koffie 
en thee, of natuurlijk een ander drankje. Kom gerust zomaar even kijken of informe-
ren naar de mogelijkheden. De gastheer bij Jovo’s sportcafé is Robert Bekkers en 
bij hem kan men inlichtingen inwinnen, ook telefonisch: 06-41876963. 
 
 

15 juni: Promsconcert  Simply the Best  

SIMPLY the BEST, zo heet  het PROMS concert dat 
zaterdagavond 15 juni in de Lidwinakerk gegeven wordt. 
Het wordt die avond een waar feest van herkenning: een -
muzikale reis door Best, waar popmuziek en klassiek 
dynamisch samengaan,  Aanleiding is 200 jaar Best, Het 
concert wordt gegeven door het Symfonie Orkest Best, 
Brassband BoB, The BekkersBand, het Bestse Promskoor, 
de PromsKids o.l.v. Paul van Gorp en diverse solisten. De 
algehele leiding is in handen van Mari van Gils. 
 
Het begint om 19:30 uur en eindigt rond 21:30 uur. De 
kaarten kosten €10,- en zijn te koop bij VVV Best / balie 
Cultuurspoor of via www.symfonieorkestbest.nl.  

 
 
 

http://www.symfonieorkestbest.nl/

