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De artikel is geschreven op basis van informatie 

uit interviews met een aantal ouderenadviseurs 

van Divers, de voorzitter van de Seniorenraad, 

de voorzitter en voormalig voorzitter van 

Seniorenvereniging HEVO en enkele Wmo 

consulenten van de gemeente. Het artikel is 

een weergave van de ervaringen en meningen 

die in deze interviews naar voren zijn gekomen. 
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Van vitaal naar kwetsbaar

Ouderen blijven langer thuis wonen. Met hulp van 

mensen uit hun sociaal netwerk en indien nodig 

professionele hulp. Bij het ouder worden nemen fysieke, 

mentale en sociale beperkingen toe, waardoor vitale 

ouderen meer kwetsbaar worden. De gemeente wil 

graag weten hoe zij ouderen kan ondersteunen zodat 

ze ondanks toenemende beperkingen toch zelfredzaam 

blijven. Naast de gemeente hebben ook andere partijen, 

zoals de zorgverzekeraars en het zorgkantoor, hierin 

een rol. Bijvoorbeeld door het bieden van wijkverpleging 

vanuit de zorgverzekeringswet.  

Verschil in mate van voorbereiding op 

kwetsbaarheid

Kwetsbaarheid komt voor iedere oudere op een ander 

moment, op een andere manier en in een ander 

tempo. Uit de interviews blijkt dat de meeste ouderen 

zich beperkt voorbereiden op een levensfase waarin 

zij kwetsbaarder worden. Sommige ouderen hebben 

een afwachtende houding. Zij vinden het de rol van 

de overheid om te regelen dat zij langer thuis kunnen 

blijven wonen. Of verwachten dat de veranderingen 

in de zorg wel weer worden teruggedraaid. Volgens 

de geïnterviewden zijn er ook ouderen die zich wel 

actief voorbereiden op kwetsbaarheid. Zij zijn bezig 

met gezonde voeding, bewegen, contacten zoeken en 

bereiden zich voor op een andere woning. Verschillen 

in voorbereiding kunnen deels worden verklaard door 

bijvoorbeeld financiële middelen die iemand heeft. 

Onder ouderen met voldoende financiële middelen zijn 

er bijvoorbeeld mensen die  hun eigen woning verkopen 

en een gelijkvloers appartement gaan huren. Maar lang 

niet iedereen heeft deze mogelijkheden of is zelf bewust 

bezig met voorbereiding op een andere levensfase. 

Bewustwording en informeren

In eerste instantie zijn ouderen zelf verantwoordelijk om 

hun toenemende kwetsbaarheid op te vangen. Volgens 

de geïnterviewden is het belangrijk om ouderen te 

informeren over waar zij rekening mee moeten houden 

(woning, mobiliteit, voorzieningen, etc.) en hoe zij 

zaken goed kunnen regelen. Kinderen kunnen hierin 

een rol spelen. Door actief met hun ouders in gesprek 

te gaan over een levensfase waarin beperkingen zullen 

toenemen. Vanuit het ouderenwerk van Divers is hier 

ook aandacht voor door ouderen actief te informeren 

en adviseren. En ouderenverenigingen zoals HEVO 

uit Rosmalen organiseren informatiebijeenkomsten 

over dit onderwerp. Maar niet alle ouderen zijn met 

bijeenkomsten te bereiken. Voor ouderen die niet naar 

bijeenkomsten kunnen of willen komen denkt HEVO 

erover om huisbezoeken te gaan houden. Bijvoorbeeld 

door vrijwilligers. 

“Kwetsbaarheid komt voor 
iedere oudere op een ander 
moment, op een andere manier 
en in een ander tempo.”

Definitie kwetsbaarheid

Er zijn veel verschillende definities voor 

kwetsbaarheid. Hier hanteren we de brede 

definitie van het SCP1: kwetsbaarheid bij 

ouderen is een proces van het opeenstapelen 

van lichamelijke, psychische en/of sociale 

tekorten in het functioneren dat de kans 

vergroot op negatieve gezondheidsuitkomsten 

(beperkingen, opname, overlijden).

1 Kwetsbare ouderen, SCP, februari 2017
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Een passende woning 

Om langer thuis te kunnen wonen is soms een 

woningaanpassing nodig. Als dat niet kan, is verhuizen een 

optie. Maar dat geldt niet voor alle ouderen. Bijvoorbeeld 

omdat het financieel niet haalbaar is. En soms wil iemand 

niet verhuizen, maar graag in zijn/haar vertrouwde 

omgeving blijven wonen. Bovendien bepaalt ook het 

woningaanbod of iemand kan verhuizen. Zo constateert 

HEVO bijvoorbeeld in Rosmalen dat er ouderen zijn die hun 

eigen woning willen verkopen om kleinschaliger te gaan 

wonen. Zij willen graag naar een grondgebonden kleinere 

woning. Maar volgens HEVO zijn deze in Rosmalen maar 

beperkt beschikbaar. De Seniorenraad geeft aan dat dit 

soort problematiek ook in andere wijken speelt.  

Sommige geïnterviewden hebben de indruk dat er bij 

woningbouw  te weinig rekening wordt gehouden met 

ouderen die langer thuis blijven wonen. Zij geven aan dat 

algemene verblijfsgebieden in appartementencomplexen 

bijvoorbeeld niet altijd rolstoelgeschikt zijn. Enkele 

geïnterviewden geven aan dat woningcorporaties een rol 

zouden kunnen spelen in het ontwikkelen van beschermde 

woonvormen. Deze woonvormen zouden geïntegreerd 

binnen de wijken vorm moeten krijgen en hoeven niet per 

se gericht te zijn op alleen ouderen. Een combinatie van 

jongeren en ouderen die er wonen zou juist ook mooi zijn. 

Mobiliteit van ouderen neemt vaak af

Voor ouderen neemt hun mobiliteit vaak af en zij zijn 

veelal afhankelijk van anderen voor vervoer. De afstand 

die ouderen zelfstandig kunnen afleggen wordt kleiner. 

Goed vervoer naar activiteiten is dan ook belangrijk. 

Hier ligt een taak voor het reguliere openbaar vervoer en 

de regiotaxi van de Wmo. Maar ook burgerinitiatieven 

spelen hierin een rol. Zoals de hop on/hop off bus naar de 

Binnenstad. HEVO houdt ieder jaar verkeersgedrag dagen. 

Hier kunnen ouderen hun rijgedrag toetsen, geïnformeerd 

worden over de actuele verkeersregels en er is een 

simulatie mogelijk. Ook vinden de meeste keuringen voor 

het rijbewijs bij HEVO plaats. Hierdoor blijven ouderen 

langer mobiel en kunnen zij blijven participeren. 

Actief blijven 

Verschillende geïnterviewden geven aan dat het belangrijk 

is dat ouderen zo lang mogelijk actief blijven. Op die 

manier kunnen ze kwetsbaarheid uitstellen. Actief 

blijven kan op allerlei manieren. Door het doen van 

vrijwilligerswerk, hulp bieden aan buren of deelnemen 

aan activiteiten. Hebben ouderen een vitaal sociaal 

netwerk? Dan kunnen zij zich vaak langer zelfstandig 

redden. Zij kunnen terugvallen op mensen uit hun 

omgeving voor hulp en hebben minder kans in een sociaal 

isolement te komen. Niet alle ouderen hebben een groot 

sociaal netwerk. Vrijwillige coaches van Divers helpen 

ouderen bij het uitbreiden van hun netwerk. Sommige 

ouderen voelen zich afgeschreven in de maatschappij en 

zoeken daarom zelf het contact niet meer op. Soms is 

sprake van betutteling door de maatschappij. Bijvoorbeeld 

als een 80-jarige nog graag dementiemaatje wil worden 

en de omgeving zegt: ‘moet je dat nog wel doen op jouw 

leeftijd?’ Maar het is voor ouderen vaak juist prettig om 

bezig te blijven. Het zorgt voor zingeving en iets kunnen 

betekenen voor anderen is positief voor het welbevinden 

van de oudere zelf.

“Om langer thuis te kunnen wonen 
is soms een woningaanpassing 
nodig. Als dat niet kan, is 
verhuizen een optie. Maar dat 
geldt niet voor alle ouderen.“

“De afstand die ouderen 
zelfstandig kunnen afleggen 
wordt kleiner. Goed vervoer naar 
activiteiten is dan ook belangrijk.“
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Collectieve initiatieven 

Er ontstaan de laatste tijd steeds meer collectieve 

initiatieven voor ouderen. Zoals de huiskamerprojecten 

van Divers. Er zijn nu zes huiskamerprojecten en er zijn er 

nog enkele in voorbereiding. Ouderen in de wijk krijgen 

hierdoor meer onderling contact. En ze spreken ook met 

elkaar af buiten de dagbesteding. De huiskamerprojecten 

draaien op vrijwilligers. Dat loopt goed en zij vinden het 

leuk om te doen. Er wordt gekeken naar mogelijkheden 

om gespecialiseerde ondersteuning op dezelfde locatie 

als de huiskamerprojecten te gaan bieden. Bij één 

huiskamerproject loopt hiervoor een experiment. 

Er ontstaan ook initiatieven op kleinere schaal. Zoals een 

handwerkclubje op BBS de Hambaken. Dit wordt geleid 

door een oudere vrouw die goed is in handwerken. Zij 

haalt hier veel plezier uit. 

Vindbaarheid van voorzieningen 

Ouderen weten collectieve voorzieningen nog niet 

altijd te vinden. Een goed en vindbaar overzicht van alle 

initiatieven zou fijn zijn. Veel is al gebundeld in www.

socialekaart073.nl. De vraag is of alle ouderen hiermee 

bekend zijn. Ook de weg naar ondersteuning is niet altijd 

duidelijk. Welke ondersteuning haal je waar? Met name 

laagopgeleiden lopen hier tegen problemen aan. 

Verbinding jong en oud

Uit een rapport van het SCP en Platform 311 blijkt dat 

ouderen niet altijd zitten te wachten op specifieke 

voorzieningen voor ouderen. Zij sluiten liever aan bij 

algemene voorzieningen en vinden het vooral belangrijk 

dat zij onderdeel zijn van de maatschappij. Een mooi 

voorbeeld hiervan in ’s-Hertogenbosch is een aantal 

oma’s die zich inzetten op de Brede Bossche School aan 

de AA. Zo is er een voorleesoma en een conciërge-oma. 

De ouderen zetten zich in als vrijwilliger op de school. 

Een mooie verbinding tussen jong en oud. Voor de 

ouderen zorgt het voor zingeving en sociale contacten. 

En voor de school voor extra ondersteuning. 

Veel problemen hangen samen

Geïnterviewden geven aan dat veel problemen van 

ouderen samenhangen en elkaar versterken. Bijvoorbeeld 

als mensen gaan vallen in huis, blijven ze meer binnen 

en zullen ze eerder in een sociaal isolement raken. Het 

is daarom belangrijk om valproblematiek goed in beeld 

te krijgen. En te achterhalen of er meer aan de hand is. 

Zodat tijdig actie kan worden ondernomen.  

Omdat veel problemen van ouderen samenhangen is 

goede regie belangrijk. Volgens de geïnterviewden is veel 

nu versnipperd georganiseerd. Ook weten professionals 

en vrijwilligers elkaar nog niet altijd goed te vinden en 

aan te vullen. Betere afstemming tussen organisaties 

zou wenselijk zijn. Hierin kunnen bijvoorbeeld het 

netwerk Zorgzaam Den Bosch en Zorgzaam Netwerk 

Rosmalen een rol vervullen. Ook kunnen huisartsen 

hierin een spilfunctie vervullen. Huisartsen verwijzen 

volgens een aantal geïnterviewden nu nog weinig door 

naar welzijnsorganisaties. En weten vaak onvoldoende 

welke welzijnsorganisatie wat doet. In 2018 komt er 

een ketenprogramma ouderen waar huisartsen mee 

aan de slag gaan. Dit wordt gefinancierd vanuit de 

zorgverzekeringswet. Het ketenprogramma moet helpen 

om de zorg voor ouderen meer in samenhang vorm 

te geven. 

1 Oud worden in Nederland, SCP en Platform 31, Den Haag 2017

“De huiskamerprojecten van 
Divers zijn er voor dagbesteding 
van ouderen en ter ontlasting van 
mantelzorgers.”
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Mantelzorgondersteuning is belangrijk 

Er is een toename van mantelzorg, waaronder 

mantelzorg voor ouderen. Vaak doen de kinderen dit. 

Maar dat is zeker niet vanzelfsprekend. Niet alle ouderen 

hebben kinderen. Of de kinderen wonen te ver weg 

of hebben een te druk leven. Sommige mantelzorgers 

hebben een dubbele zorgtaak. Zij zorgen voor hun eigen 

kinderen én voor hun ouders. Dat geeft een behoorlijke 

druk. 

Om te zorgen dat ouderen langer thuis kunnen wonen 

is goede mantelzorgondersteuning belangrijk. Hierop 

gebeurt al veel. Maar het is goed om naar aanvullende 

mogelijkheden voor ondersteuning te kijken. 

Bijvoorbeeld collectieve vormen van ondersteuning. 

Mantelzorgers vinden het vaak ook prettig om zorgen 

met anderen te delen en tips uit te wisselen. Dit gebeurt 

in de mantelzorgcafés. De ouderenwerkers van Divers 

geven aan dat het idee zou zijn om dit wijkgericht op 

te pakken. Verder blijkt respijtzorg in de praktijk vaak 

lastig te regelen voor mensen die intensief mantelzorg 

verlenen. Geïnterviewden geven als voorbeeld dat er niet 

altijd plek is om een zorgintensief persoon tijdelijk in een 

intramurale voorziening te plaatsen.  

“Om te zorgen dat ouderen 
langer thuis kunnen wonen is 
goede mantelzorgondersteuning 
belangrijk.”

Aandacht voor dementie 

De geïnterviewden geven aan dat het belangrijk is om 

meer aandacht te hebben voor dementie. Beginnende 

dementie wordt nu lang niet altijd tijdig herkend. Ook 

huisartsen zijn hier niet altijd alert op. Gemiddeld duurt 

het 14 maanden voordat de diagnose wordt gesteld. 

Mensen met de diagnose dementie leven nog gemiddeld 

8 jaar me deze progressieve ziekte. Het merendeel van 

hen woont zelfstandig. Voorheen konden ouderen met 

dementie al vroegtijdig worden opgenomen in een 

verpleeghuis. Voordat de dementie een belemmering 

ging vormen in het functioneren in het dagelijks leven. 

De stap naar een woonzorgcentrum wordt door landelijk 

beleid nu pas later gemaakt. Alleen de meest kwetsbare 

mensen die permanent toezicht en 24-uurszorg nodig 

hebben, komen tegenwoordig in aanmerking voor 

verblijf in een instelling. Mensen met dementie blijven 

dus langer thuis wonen en ook hun mantelzorgende 

partners hebben in toenemende mate behoefte aan 

ondersteuning daarbij. 

In de loop van 2017 zijn de casemanagers dementie 

afgeschaft met opheffen van de ketenzorg dementie 

bij de zorgverzekeraars. Dit zou nu bij de huisartsen en 

wijkverpleegkundigen een plek moeten krijgen. Maar 

dat is nog niet overal geregeld. 

“Beginnende dementie wordt nu 
lang niet altijd tijdig herkend.”



Gemeente ’s-Hertogenbosch, afdeling Onderzoek & Statistiek, december 2017
Dit artikel maakt onderdeel uit van de monitor sociaal domein 2017. 
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