
TOETSINGSKADER OUDEREN



Niet over ons, zonder ons

……… 



Nederlandse ouderen 

5 vragen.
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Nederlandse ouderen 

1. In 2017: 3,1 mil 65-plussers, waarvan 0,7 mil 80-plussers

2. Ruim 95% van de 65-plussers woont zelfstandig (140.000 niet) 

3. Ruim 7% (220.000) van de 65-plussers heeft migratieachtergrond 

4. Armoede onder ouderen is relatief laag (93% boven armoedegrens) 

5. Van de 80-plussers voelt 14% zich extreem eenzaam



BeterOud

• Samenwerkingsverband

• Ontstaan uit Nationaal Programma Ouderenzorg

• Met ouderen

• Meer dan zorg 



Ouderen ‘van’ BeterOud

•8 regionale netwerken 

•Rondom Universitaire Medische Centra (UMC’s)

•Per regio een of meerdere ouderendelegaties

•Gezamenlijk 218 projecten uitgevoerd

•Toekomst

1. Netwerk Ouderenzorg Regio Noord

2. Ouderennet VUmc en partners

3. Kring Ouderenzorg AMC en partners

4. Academische Werkplaats Noordelijk Zuid-Holland

5. Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen

6. GENERO-Netwerk Zuidwest-Nederland

7. 100 uw welzijns- en zorgnetwerk

8. Academisch Centrum Netwerk Limburg



Toetsingskader of meetlat

• Opgesteld door ouderen zelf

• Meer dan zorg

• Eigen verantwoordelijkheid

• Beroep op (zorg)instellingen en overheden

• Verduidelijk m.b.v. casussen

• Voorbeeldprojecten



Toetsingskader of meetlat

3 fases:

• voorbereiden op de toekomst (preventie);

• zo zelfstandig mogelijk wonen;

• moment dat (ziekenhuis)zorg haar 

intrede doet. 



Voorbereiden op de toekomst

Wat wordt van ouderen verwacht?

• Sociaal, fysiek en mentaal actief 

blijven 

• Zorgen dat ze mee blijven tellen   

• Voorbereiden op mogelijke 

beperkingen

• In gesprek gaan over wensen en 

behoeften 

• Kijken naar mogelijkheden 

moderne technologie



Veilig en prettig wonen

Oriënteer je op: 

• Nieuwbouw, woningaanpassingen en co-housing

• Fysieke en sociale veiligheid

• Betaalbaarheid en beschikbaarheid

• Mogelijkheden domotica en robotica. 

Verantwoordelijkheid ouderen: ga in gesprek 

Verantwoordelijkheid beleidsmakers: help bij keuzes



Veilige en sociale buurt

Waarin ouderen worden verleid om mee te doen, met:

• Voorzieningen zoals winkels, brievenbussen, huisartsenpraktijk

• Fysieke en sociale veiligheid

• Activiteiten

• Centrale ontmoetingsplek met een informatiepunt



Tijdig signaleren van problemen

• Kijk breed (alle levensterreinen)

• Baken af (niet alle ouderen lopen risico)

• Beschrijf hoe er wordt gesignaleerd

• Doe wat past bij de doelgroep

• Gebruik sleutelfiguren 

• Zorg voor vervolg indien nodig



Project: vraag t je buur(t)

Criteria:

• Kijk breed

• Baken af 

• Hoe wordt er gesignaleerd

• Passend bij de doelgroep

• Gebruik sleutelfiguren 

• Zorg voor vervolg



Transmurale zorg

Ziekenhuizen moeten zorgen voor, en ouderen moeten vragen om:

• Screening op risico’s (zoals een delier)

• Een integraal behandelplan

• Gesprek over de rol van familie

• Voorbereidingen voor zorg thuis

• Ontslagbrief en toelichting 



Toetsingskader: voorbeeldprojecten

Ook worden enkele ‘voorbeeldprojecten’ uitgelicht. Dat zijn 

projecten die volgens ouderen bewezen waardevol en succesvol 

zijn. 



Toepassing van het Toetsingskader 

Hulpmiddel voor o.a.:

• Georganiseerde ouderen in: Ouderendelegaties, Clientenraden, 

Participatieraden, Seniorenbonden

• Kennisinstituten en beroepskrachten

• Overheden, zorginstellingen, woningstichtingen 

• Politici

• Onderwijsinstellingen



Meer informatie

Website BeterOud: 

http://www.beteroud.nl/toetsingskader

NB: website wordt opnieuw ingericht

Via miranda.wesselink@kbo-pcob.nl

Of bij een ouderendelegatie in de buurt

http://www.beteroud.nl/toetsingskader
mailto:miranda.wesselink@kbo-pcob.nl

