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Even voorstellen:

Wim Klein Nagelvoort

• Senior adviseur Elaa

• Specifiek aandachtsgebied ouderen

Harry Moeskops

• Het aandachtsgebied van stichting WoonSaem is oudere migranten

• 2 sporen: gemeenschappelijk wonen en bijdragen aan een betere positie van oudere
migranten in de stad



Opzet plan (1)

• Startbijeenkomst in specifieke wijk waar 1e lijns zorgverleners in 

gesprek komen met (vertegenwoordigers van) migranten 

(organisaties)

• Inleiding door Woonsaem

• Korte analyse van de wijk (harde en zachte data)

• Verdeling in tafels met daarop gespreksonderwerpen die 

eerder in de wijk zijn opgehaald

• 1 uur tafelgesprek olv gespreksleider (Woonsaem/Elaa)

• Terugkoppeling van de tafels

• Benoemen gezamenlijke punten

• Bepalen belangrijkste actiepunten 

• Afspraken wat er mee te doen (zorgverleners en/of 

migranten)



Opzet plan (2)

• Bereiken geïsoleerde ouderen die wel bij de huisarts komen

• Uitwerking zo vormgeven dat ouderen het gemakkelijk 

kunnen volgen

• Praktische uitwerking van de actiepunten

• Randvoorwaarden en financiën (mogelijkheden zijn 

beschikbaar)

• Na half jaar samen vaststellen wat het heeft opgeleverd en 

vervolg bepelen

• Uitwisseling ervaringen andere wijken (zie verderop)

Project wordt mede mogelijk gemaakt met een bijdrage van het 

Achterstandsfonds Amsterdam (AOF)



Plaatje Amsterdam met de verschillende wijken waar we gaan 
werken



Karakteristieken per wijk
% Ouderen (65+)

• Holendrecht West: 14,8

• Tuindorp Oostzaan: 17,3

• Geuzenveld: 10,3

• Slotermeer N-O: 10,0

• Slotermeer Z-W: 11,5

• Amsterdam: 12,1



Karakteristieken per wijk
% Niet westerse migranten

• Holendrecht West: 62,2

• Tuindorp Oostzaan: 26,6

• Geuzenveld: 65,0

• Slotermeer N-O: 64,1

• Slotermeer Z-W: 62,6

• Amsterdam: 35,1
• Surinaams: 22 %

• Antiliaans: 4 %

• Turks: 14,5 %

• Marrokaans: 25,5 %

• Overig niet westers: 33,8 %



Resultaten Pilot

• 19 december 2017 pilot in de Kraaipan

• 3 huisartsen (kaderartsen ouderen)

• Vertegenwoordigers van Turks, Marrokaans, Spaans, Italiaans, 

Hindoestaanse gemeenschap.

• Opbrengsten (niet uitputtend)

• Regels rondom praktijk (voering) worden als onduidelijk ervaren.

• Tolkentelefoon weer terug (wordt vanuit AOF structureel vergoed).

• Verwachtingen t.a.v. huisarts zijn anders. Hangen samen met rol 

huisarts in thuisland.

• Als huisarts niet vragen :”Wat denkt u zelf”.

• Oproep aan huisartsen om 1x per jaar naar bijeenkomsten te komen 

om uitleg tegeven en v ragen te beantwoorden (Migranten durven 

dit niet zelf aan huisarts te vragen).

• Vanuit huisarts: je moet in de opleiding meer training krijgen om 

goed te luisteren. Nu nog vooral gericht op uitvragen (mis ik niets).

• Verwijs indien mogelijk naar specialist van eigen cultuur (Italiaanse 

cardioloog in OLVG).

• Mensen komen met iets medisch (denken ze) maar huisarts heeft 

soms ook andere oplossingen. Worden die geaccepteerd?



Wat willen we bereiken?

• Meer dialoog

• Verwachtingen over en weer herkenbaar en bespreekbaar maken

• Concrete verbeteringen voor zowel de ouderen in de wijk als de 

zorgverleners in de eerste lijn (beiden moeten er wat aan 

hebben)

• Geen nieuw onderzoek maar praktische invulling 

• Langzaam verder uitbouwen als eerste stappen succesvol blijken




