


Verbeteren samen met ouderen

Onder leiding van Ans Willemse



Welkom bij:

‘Wijs & grijs’ versus  ‘Werken met zorg’



Ouderen, wat werkt volgens beroepskrachten het 
beste tegen eenzaamheid?

• Sociale contacten hebben/maken

• Samen dingen doen (koken, gym, etc.)

• Zinvolle dag invulling hebben

• Veel aanbod in de wijk aan activiteiten

• Kunnen deelnemen aan een gemeenschap



Beroepskrachten, wat werkt volgens ouderen het 
beste tegen eenzaamheid?

• Zelf kunnen meedenken over wat voor jou kan helpen

• Bezoek aan huis. Eenzaamheid hangt heel erg samen met 
dat er niemand meer bij jou thuis komt

• Je verbonden voelen, ergens bij horen

• Dingen kunnen blijven doen die je altijd al deed

• Van waarde kunnen zijn voor een ander



Beroepskrachten, welke factoren zijn volgens 
ouderen het meest belangrijk bij het zo lang mogelijk 
zelfstandig thuis kunnen wonen?

• Het hebben van een partner

• Aanpassingen in huis

• Iemand die je helpt met administratie en papierwerk

• Een sociaal netwerk

• Voorzieningen in de buurt ( op loop afstand)

• Zorg en ondersteuning  op maat



Ouderen, welke factoren zijn volgens 
beroepskrachten het meeste belangrijk als het gaat 
om het zelfstandig thuis kunnen blijven wonen van 
ouderen?

• Ondersteuning op maat

• Ondersteuning van het sociale netwerk

• 1 coördinator van zorg (spin in het web)

• Veiligheid van de omgeving

• Mobiliteit van de oudere



Ouderen, wat is volgens beroepskrachten het belangrijkst 
bij het bieden van zorg en ondersteuning aan oudere 
migranten?

• Kennis van de achtergrond en de bijbehorende gewoonten

• Goede vertrouwensband

• Ondersteuning mantelzorg

• Aandacht voor taalproblemen/ taalbarrière

• Wederzijdse duidelijkheid in verwachtingen



Beroepskrachten, wat is volgens oudere migranten het 
belangrijkst bij het bieden van zorg en ondersteuning aan 
hen?
• Bejegening met respect en begrip voor hun culturele en religieuze achtergrond 

(respect en begrip zijn belangrijker dan kennis)

• Gezien worden als totale mens in zijn of haar sociale en culturele context. (Niet 
alleen gezien worden als patiënt, maar ook niet alleen als vertegenwoordiger van 
een bepaalde cultuur, maar als mens met een eigen verhaal)

• Voldoende tijd voor gesprek, zodat ze goed kunnen uitleggen wat voor hen 
belangrijk is (oudere migranten zitten doorgaans korter bij een zorgverlener dan 
andere ouderen)

• Niet steeds met andere zorgverleners te maken krijgen

• Ingaan op specifieke wensen m.b.t. de gewone dagelijkse zorg, zoals

hygiëne, andere wijze van wassen en persoonlijke verzorging, wijze 

van met elkaar omgaan enz.



Beroepskrachten, welke knelpunten komen ouderen  
het meeste tegen sinds de decentralisaties?

• Overvallen worden bij de keukentafelgesprekken/ gebrek 
aan meedenken vanuit de gemeente

• Verdwijnen van voorzieningen (b.v. inleunen bij 
‘bejaardentehuis’)

• De weg niet weten als je daadwerkelijk zorg en 
ondersteuning nodig hebt

• De kosten van de eigen bijdragen en eigen risico

• Het gevoel van thuis moeten blijven wonen, ook als je dat 
eigenlijk niet meer wil vanwege b.v. eenzaamheid



Ouderen, welke knelpunten komen professionals het 
meeste tegen bij de ondersteuning en zorg voor 
ouderen sinds de decentralisaties?

• Onduidelijkheid over taken en verantwoordelijkheden

• Te weinig communicatie tussen de verschillende 
hulpverleners

• Voor financiering van het kastje naar de muur gestuurd 
worden

• Overbelasting van mantelzorgers door wegvallen 
huishoudelijke ondersteuning

• Kwetsbaarheid wordt te laat ingeschat



Ouderen, wat is volgens beroepskrachten de beste 
professional om een gesprek met een oudere te 
aan te gaan als er signalen zijn dat de situatie 
kwetsbaar wordt?

• Wijkverpleegkundige

• Praktijkondersteuner huisarts

• Sociaal verpleegkundige

• Eerst verantwoordelijke verzorgende



Beroepskrachten, wat is volgens ouderen de beste 
professional om een gesprek met een oudere (en evt. 
naasten) aan te gaan als der signalen zijn dat de situatie 
kwetsbaar wordt?

• Degene met wie je de beste klik hebt

• Degene die je het vaakst ziet (vaak de thuiszorgmedewerker)

• Huisarts

• Medisch specialist

• Wijkverpleegkundige



Conclusie:
Perspectieven verschillen. En dat is juist goed! Deze 
verschillen (in visie, kennis, ervaring, belangen en 
oplossingsrichtingen) bij elkaar brengen leidt tot betere 
oplossingen!



Over hoe je dat doet en waar je rekening mee moet 
houden vertelt ons ouderenpanel meer:

• Betty Meyboom

voorzitter NPO programmacommissie

• Wim Bunnik 

voormalig lid Ouderenberaad Zuid-Holland Noord

• Jan Festen 

lid van het doelgroeppanel van Netwerk 100

• Herman Meinhardt 

lid Genero ouderen- en mantelzorgpanel

• Tielke Ausems 

lid ouderendelegatie ACZIO netwerk


