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Voorwoord gemeente  

 
Als gemeente zorgen wij, samen met onze maatschappelijke partners, graag goed voor onze 
ouderen. Om deze zorg goed vorm te geven is het belangrijk om te weten hoe het met onze ouderen 
gaat. Inzicht in de behoeften, verlangens en levenssituatie van 80-plussers is essentieel om deze 
doelgroep zo goed mogelijk te bedienen.  
 
Samen met Stichting Welzijn Pro Seniore zijn we tot de conclusie gekomen dat het nodig is hier 
onderzoek naar te doen. Het resultaat ligt in de vorm van dit rapport voor u. Een rapport waaraan 
147 (!) ouderen hebben bijgedragen. Zij hebben het onderzoeksteam een inkijkje in hun leven 
gegeven. De informatie die dit oplevert is ontzettend waardevol.  
 
Bij deze wil ik de ouderen en alle vrijwilligers die een bijdrage hebben geleverd aan het onderzoek in 
het bijzonder bedanken.  
 
Naar aanleiding van dit onderzoek kunnen wij concluderen dat het over het algemeen goed gaat met 
onze 80-plussers! Een mooie conclusie. Desalniettemin, bestaan er ook een aantal aandachtspunten 
waar we bijzonder oog voor dienen te hebben. De onderzoeksresultaten waarin de stem van de 
ouderen doorklinkt gaan ons en onze maatschappelijke partners helpen dit goed vorm te geven. Hier 
ben ik van overtuigd. Veel leesplezier!  
 
Met vriendelijke groet, 
 

C.J. (Cees) Schreuders 

Wethouder gemeente Aalburg 
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Welkomstwoord     
 
In het rapport ‘80 + in Aalburg’, vindt u de resultaten van het onderzoek dat in de maanden januari 
tot juli 2018 is gehouden onder ruim een derde van de Aalburgse 80-plussers en de inbreng van vele 
welzijns- en zorgaanbieders in de zeven kernen van de gemeente Aalburg. 
 
Wij zijn blij dat we in de gelegenheid zijn gesteld om dit onderzoek uit te voeren. Steeds meer 
mensen worden ouder en leven zelfstandig in een eigen woning. Het is belangrijk om van mensen 
zelf te horen hoe het eigen leven ervaren wordt, wat ze beweegt en wat de toekomstverwachtingen 
zijn. Kan eigen regie gevoerd worden? En als niet alles meer zo goed gaat; op wie kun je dan 
rekenen? Wat zijn de gevolgen van beleid dat de laatste jaren is gevoerd? Meer zelfstandigheid en 
zelfredzaamheid wordt vereist, maar kan dat ook als je eigen leven moeilijker wordt door het verlies 
van partner en dierbaren, sociale contacten, mobiliteit en gezondheid? Wellicht zijn er niet of net 
voldoende financiële middelen om zorg of ontspannende activiteiten te betalen. 
 
In dit rapport laten we de ouderen graag zelf aan het woord. U vindt een deel van de antwoorden 
verwerkt tot cijfers en percentages. Daarnaast ziet u verhelderende uitspraken en tips van ouderen. 
Zij geven een beeld van de verhalen die achter deze cijfers schuilgaan en van de ouderen in Aalburg.  
 
Bij elkaar levert het tevens feedback voor zorg- en welzijnsorganisaties (kerken en verenigingen), 
gemeente en natuurlijk voor mantelzorgers, familie en sociale omgeving. Waar liggen de behoeftes 
en wat verdient onze aandacht om het welbevinden van onze eigen 80-plussers naar een hoger plan 
te tillen? Ook leggen we al dan niet expliciet de verbinding met relevante onderzoeken en recente 
plannen van de rijksoverheid. 
 
Naast onze conclusies eindigen wij met onze aanbevelingen. De formulering van de aanbevelingen is 
zo concreet dat wij willen bewerkstelligen dat dit rapport tot actie aanspoort en zodoende geen 
document is dat in de la of papierbak verdwijnt. 
 
We spreken onze dank uit aan alle 80-plussers die hebben meegewerkt aan dit onderzoek, aan onze 
interviewteams en aan de professionele en vrijwillige zorg- en welzijnsaanbieders die op twee 
avondbijeenkomsten (26 oktober 2017 en 5 juli 2018) intensief hebben meegewerkt.  
 
Onze speciale dank gaat uit naar de medewerkers van de gemeente Aalburg. Inhoudelijk hebben zij 
meegeholpen aan de voorbereiding en de logistiek van deze operatie. Daarnaast heeft de gemeente 
de totale financiering voor haar rekening genomen. Wij hopen dat we met dit rapport, deze ‘foto’ 
van onze 80-plussers, samen met medeburgers, zorg- en welzijnsinstellingen en de gemeente, al dan 
niet in co-creatie, een optimaal leefklimaat gaan en blijven bieden. 
 
Juli 2018      
 
Namens Stichting Welzijn Pro Seniore, 

Joyce Lubbers-Blad 
 
Namens TouchMedia, 

Annelies Baerveldt-Tuinman 
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Inleiding 
Steeds meer mensen wonen zelfstandig thuis, al dan niet met partner. Deze toename wordt 
veroorzaakt door de dubbele vergrijzing en het beleid dat mensen zo lang mogelijk onder eigen regie 
in hun eigen woning moeten blijven wonen. Verzorgingstehuizen zijn (bijna) allemaal omgevormd tot 
verpleeghuizen of eenheden waar wonen en zorg van elkaar gescheiden zijn.   
 
Veel ouderen hebben daarom een eenpersoonshuishouden. Omdat het ouder worden gepaard gaat 
met afscheid nemen van werk, geliefden, sociaal netwerk, sociale relevantie en lichamelijke en 
geestelijke conditie is het belangrijk om te investeren in het sociaal welbevinden van ouderen.   
 
Met de opmars van de individualisering, het verder van elkaar weg wonen van familie, de 
secularisatie in de samenleving en de zwaarder wordende belasting van mantelzorgers is het van 
belang dat de overheid, de zorg- en welzijnsinstellingen, de kerken en de samenleving hierin 
verantwoordelijkheid nemen. Dat is echter pas mogelijk als bekend is hoe het met de ouderen gaat, 
hoe ouderen zelf hun leven ervaren en wat hun toekomstverwachtingen zijn. 
 
De gemeente Aalburg zal ten gevolge van een gemeentelijke herindeling per 1 januari 2019 opgaan in 
de nieuwe gemeente Altena. In plaats van zeven kernen zal de nieuwe gemeente te maken krijgen 
met 21 kernen over een relatief uitgestrekt gebied. Reden om uit te zoeken hoe het nu gaat met de 
80-plussers in Aalburg, zodat er zicht is op hun huidige en komende behoeften.  
 
Stichting Welzijn Pro Seniore, die diensten verleent aan thuiswonende ouderen, heeft aan de 
gemeente Aalburg voorgesteld om een onderzoek te doen onder ouderen. Dit voorstel is enthousiast 
ontvangen. Om het onderzoek enigszins te begrenzen is gekozen voor een onderzoek onder alle 
zelfstandig wonende 80-plussers. Vervolgonderzoek onder de groep 75- 80 jaar is wellicht nodig om 
een nog completer beeld te krijgen. 

 
 
 
  

Gemeentebelang 
Binnen de domeinen Welzijn en Wmo heeft de gemeente Aalburg een zorgplicht tegenover haar 
kwetsbare inwoners. Ouderen vallen in deze categorie. Vanuit de Wmo heeft de gemeente Aalburg 
de taak ervoor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.  

Een belangrijke doelgroep binnen de Wmo zijn (kwetsbare) thuiswonende ouderen. Zaak dus om 
de behoeften, verlangens en levenssituatie van 80-plussers in de gemeente Aalburg in kaart te 
brengen om zodoende beleid te formuleren dat hierop aansluit.  

Verschillende partners van de gemeente zijn ook actief ter ondersteuning van de doelgroep 80-
plus. We proberen samen zo goed mogelijk voor deze groep te zorgen. De uitkomsten van het 
onderzoek zullen zodoende breed gedeeld worden zodat ook onze ketenpartners hun activiteiten 
optimaal kunnen afstemmen op de doelgroep. 
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Onderzoeksvraag 
 
Het doel van het onderzoek ligt omschreven in een allesomvattende vraag: 

 
Deze hoofdvraag geeft de mogelijkheid om alle leefdomeinen van de oudere in beeld te nemen. Om 
het doel van het onderzoek kracht bij te zetten zijn er ook deelvragen geformuleerd: 
 
• Is er verandering of verbetering nodig? 
• Op welke gebieden is er extra aandacht nodig? 
• Welke acties en maatregelen kunnen leiden tot het verbeteren van de kwaliteit van leven? 
 
Het onderzoek is hiermee niet alleen gericht op het vergaren van data. Het interpreteren van de 
uitkomsten, omzetten naar concrete aanbevelingen en het kwalitatieve contact met ouderen zijn 
tevens gestelde nevendoelen. 
  
Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen is ervoor gekozen een breed vragenpakket neer te 
leggen over de volgende thema’s: 
 
• Wonen  
• Zorg  
• Welzijn 
• Eenzaamheid 
• Veiligheid 
• Financiën 
• Mobiliteit 
 
De uitkomsten maken duidelijk hoe het beleid zich zou moeten ontwikkelen, welke noden er zijn en 
hoe voldoende zorg en ondersteuning kan worden geboden aan de 80-plusser in gemeente Aalburg. 
 
Ook het dilemma, eigen regie willen voeren, zelfredzaam zijn, met aan de andere kant het niet meer 
kunnen en hulp nodig hebben, is onderdeel van het onderzoek. Wie ondersteunt de oudere als het 
allemaal wat minder gaat? Hoe kunnen eenzaamheid en verwaarlozing voorkomen worden? 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Wat zijn de behoeftes, verlangens en de levenssituaties van  
zelfstandig wonende 80-plussers in Aalburg? 

 
 



8 
 

Onderzoekstraject 
 
In dit deel van de rapportage willen we graag uiteenzetten welke stappen er genomen zijn om dit 
onderzoek van de grond te krijgen om tot een unieke bron van informatie te komen. 
 
Voortraject 
Stichting Welzijn Pro Seniore heeft als uitvoerder van diensten voor thuiswonende ouderen in 
september 2017 bij de gemeente Aalburg de wens geuit onderzoek te willen doen naar wat (een deel 
van) haar doelgroep belangrijk vindt, zodat zij zich in de uitvoering beter op de behoeften kunnen 
richten.  
 
Gemeente Aalburg heeft bij de eerste oriënterende gesprekken hier enthousiast op gereageerd en 
verder denkwerk gestimuleerd. Ook gaf de gemeente aan zelf behoefte te hebben aan informatie om 
te kunnen bepalen wat nodig is voor haar burgers (80-plus). Ten einde ook partijen uit het veld te 
betrekken zijn op 26 oktober 2017 alle zorg- en welzijnsinstellingen inclusief kerken, dorpsraden, etc. 
uitgenodigd om met elkaar in gesprek te gaan over de indruk die men heeft van de 80-plusser in 
Aalburg. Op de avond werden tevens vragen geformuleerd die als input dienden voor het opstellen 
van een allesomvattende vragenlijst voor de oudere. Een verslag van deze avond vindt u bij de 
bijlagen (bijlage rapportage zorgconferentie 26 oktober 2017). 
 
De uitkomsten van deze avond waren een bevestiging voor de noodzaak van een grootschalig 
onderzoek. Er ontstond een vermoeden dat er een zekere kloof was in beleving tussen de zorg- en 
welzijnsaanbieders en de ouderen. Met deze conclusie en uitkomsten uit verdere gesprekken is in 
december 2017 een onderzoeksvoorstel aangeboden aan de gemeente Aalburg. 
 
Voorgestelde onderzoeksmethodiek  
Het onderzoeksvoorstel behelst het doen van een select kwalitatief steekproefonderzoek onder 
minimaal 30% van alle 80- plussers1 in de gemeente Aalburg in de periode vanaf januari 2018, 
resulterend in een rapport in juli 2018. De gemeente schrijft hiervoor ‘at random’ en naar 
evenredigheid 80-plussers aan uit alle kernen.  

 
Dataverzameling vindt plaats via interviews van een professional en een lokale vrijwilliger in een 
gesprek van circa 1,5 uur aan huis. Tijdens het interview wordt een geluidsopname gemaakt. De 
antwoorden op de 84 vragen worden verwerkt in een beveiligd bestand waarbij de geluidsopname 
dient als nuttig instrument bij onduidelijkheden.  

                                                           
1 Uitgaande van totaal 479 ouderen, bron: CBS, 1 januari 2017 

Cijfertechnisch 
Voor een ‘geldig’ en statistisch verantwoord onderzoek is het voorstel om tenminste 30% van 
de doelgroep in de gemeente Aalburg te bevragen op de zeven leefgebieden: wonen, zorg, 
welzijn, eenzaamheid, veiligheid, financiën en mobiliteit. 
 
Uitgaande van 479 zelfstandige 80-plussers, moet de drempel van minimaal 144 geldige 
interviewafnames gehaald worden. Uitgaande van een foutmarge van 5% (24 ouderen), is het 
nodig om 168 ouderen uit te nodigen voor deelname aan het onderzoek.  
 
Om de resultaten een grotere betrouwbaarheid te geven en een realistische afspiegeling van 
de Aalburgse ouderen te laten zijn, wordt deze groep van 168 ouderen evenredig procentueel 
verdeeld over de zeven kernen van de gemeente. 
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De professional neemt het interview af en is verantwoordelijk voor de verwerking, de vrijwilliger stelt 
de oudere op het gemak, luistert aandachtig en beantwoordt vragen die buiten het interview vallen.  
 
Voor interviews aan huis is gekozen, omdat: 
 
•  Het interview kan uitgebreid afgenomen worden: allen hebben tijd vrijgemaakt voor de 
  interviewafspraak, er is ruimte voor een langer gesprek; 
•  Het interview kan, alhoewel er een vragenlijst aan ten grondslag ligt, meanderend 

plaatsvinden in de volgorde en het tempo van de geïnterviewde; 
•  Tijdens het interview vinden observaties plaats waardoor de onderzoeker kan ingaan op 

gezichtsuitdrukkingen, zoals verwarring of ongemak; 
•  De onderzoeker kan makkelijk doorvragen als bepaalde antwoorden niet duidelijk zijn of de 

geïnterviewde iets interessants vermeldt; 
•  De persoonlijke sfeer kan ervoor zorgen dat de geïnterviewde zich sneller openstelt en meer 

vertelt. 
 
Zowel de professionele interviewer als de vrijwilliger hebben ervaring met het signaleren van zaken 
als dementie, mishandeling, depressiviteit en mantelzorgsituaties. Zij krijgen de mogelijkheid om 
eventuele zorgen te uiten via de onderzoekscoördinatoren.  
 
Data-analyse vindt plaats door het beveiligde bestand uit te splitsen en cijfermatig te verwerken. De 
meest opvallende antwoorden en meningen worden weergegeven en geïnterpreteerd. Antwoorden 
op open vragen (beleving en gevoel) worden naar keuze van de onderzoekers geciteerd of 
gekwantificeerd naar antwoord.   
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Uitvoering en verantwoording 
 
Tijdspad 
Op 26 oktober 2017 was de officiële start van het onderzoekstraject. Voor deze datum waren er al 
verscheidene gesprekken geweest tussen Stichting Welzijn Pro Seniore en de gemeente Aalburg. De 
zorgconferentie van oktober zorgde echter voor een brede geïnteresseerde achterban. 
 
Na het voorleggen én goedkeuren van een uitgebreid onderzoeksvoorstel werden in december 2017 
en januari 2018 professionals en vrijwilligers gezocht om mee te werken aan dit project. 
 
Vier professionals via TouchMedia en zeven vrijwilligers van de Stichting Welzijn Pro Seniore zijn op 
basis van hun ervaringen en affiniteit met de doelgroep aangesteld. Op 30 januari 2018 heeft een 
training plaatsgevonden voor zowel de professionals als de vrijwilligers. Hierbij werden 
gesprekstechnieken, rollenspellen en doorverwijzingsmogelijkheden doorgenomen. Vaste 
interviewteams werden gevormd. Privacyaspecten en toestemmingsformulieren en hoe daar mee 
om te gaan zijn behandeld. De professionals zijn ingelicht over de werking van de geluidsapparatuur 
en de wijze van verwerking van de gegevens. De vrijwilligers zijn op de hoogte gebracht van de 
sociale kaart en hebben deze met hun zeer specifieke kennis op kernniveau aangevuld. 
 
De vragenlijst die als basis dient voor de gesprekken werd doorgenomen, aangevuld en opnieuw 
vormgegeven. Bij het samenstellen van de vragen is uiteindelijk, met toestemming, gebruik gemaakt 
van de vragen uit het gespreksinstrument IPH van www.mijnpositievegezondheid.nl. De bij dit 
instrument gehanteerde vragen zijn aangevuld, toegespitst op ouderen en lokaal aangepast.  
 
Intussen werkte de gemeente aan het versturen van een uitnodiging aan de doelgroep. Vrijwel direct 
bleek dat de strategie moest worden bijgesteld en in overleg met de gemeente is ervoor gekozen om 
er een aselect kwalitatief onderzoek van te maken waarbij alle 80-plussers in de gemeente zijn 
aangeschreven.  
 
Daarbij is afgesproken dat een respons van 30% een goede basis vormt om conclusies te kunnen 
trekken en aanbevelingen te kunnen doen. Op basis van CBS-cijfers waren er 479 zelfstandig 
wonende 80-plussers in Aalburg (peildatum CBS 1 januari 2017). Het spreekt vanzelf dat op basis van 
de gemeentelijke administratie de 80-plussers zijn aangeschreven die op dat moment, in januari 
2018, 80 jaar of ouder waren.2  
 
Vanaf februari 2018 zijn de 80-plussers die mee wilden werken bezocht door de teams van 
professional met vrijwilliger, nadat eerst telefonisch een afspraak was gemaakt. De vrijwilligers 
waren allemaal afkomstig uit de eigen gemeente. Tijdens het maken van de afspraak is daarom de 
mogelijkheid geboden om af te zien van de aanwezigheid van de vrijwilliger of de mogelijkheid een 
andere vrijwilliger te kiezen. Dit om eventuele ongemakkelijke situaties te voorkomen.  
 
Uitvoering 
De 156 aanmeldingen hebben geleid tot 147 volledige gesprekken (= 30,7%). De deelnemers waarbij 
het niet tot een gesprek is gekomen, zijn ofwel overleden tijdens de onderzoeksperiode, ziek 
geworden of de potentiële deelnemer heeft tussen het tijdstip van aanmelding en het geplande 
gesprek een persoonlijk verlies geleden en zich toch nog afgemeld.3 
 

                                                           
2 In de onderzoeksperiode hebben zich overigens ook enkele “nieuwe” 80-plussers opgegeven. 
3 Dit betrof 9 actieve aanmeldingen.  
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Alle onderzoekers en alle vrijwilligers waren tijdens het onderzoek in het bezit van een 
legitimatiebewijs van de gemeente Aalburg en van een recente Verklaring Omtrent het Gedrag. 
 
Aan alle geïnterviewden is gevraagd of een foto mocht worden gemaakt ter eventuele publicatie 
(117 positief), of er een geluidsopname mocht worden gemaakt (145 positief), die na het onderzoek 
vernietigd werd en/of gegevens van het interview mochten worden bewaard in een database (122 
positief) om eventuele opvolging door een gekwalificeerd medewerker te laten plaatsvinden.  
 
Vanzelfsprekend heeft de uiteindelijke uitvoering op basis van gegeven toestemming 
plaatsgevonden. Slechts op geanonimiseerde basis zullen deze gegevens gedeeld worden als dat in 
het belang is van ouderen in de gemeente Aalburg (Altena).  
 
De onderzoeksgegevens zijn verwerkt door TouchMedia en geïnterpreteerd door Stichting Welzijn 
Pro Seniore in samenwerking met TouchMedia.  
 
Bij het sluiten van de dataverzamelingsfase is gebleken dat de deelname van ouderen representatief 
verdeeld is over de kernen.  
 
Ter afronding hebben TouchMedia en Stichting Welzijn Pro Seniore op 5 juli 2018 met instemming 
van de gemeente wederom een bijeenkomst georganiseerd voor alle partijen uit het veld. Met een 
zeventigtal aanwezigen, veelal dezelfde als in oktober 2017, zijn de beschikbare cijfers doorgenomen, 
is een factsheet (zie bijlage factsheet) beschikbaar gesteld, werd er toelichting verschaft en is 
groepsgewijs per onderwerp aan alle aanwezigen de volgende vragen gesteld: 
 
- Als je deze cijfers doorleest, zijn er dan zaken die opvallen? Welke en waarom? 
 
- Roepen deze cijfers vragen bij je op, welke? Herken je deze cijfers? En zo ja, hoe verklaar je 

deze cijfers vanuit jouw professionele achtergrond? Zo nee, welke signalen krijgen jullie vanuit 
het veld? 

 
- Naast alle cijfers zijn er ook inhoudelijke vragen beantwoord. Daarnaast kregen de ouderen 

de kans om iets toe te voegen aan het verslag. Hierbij enkele situaties en zorgen geuit door 
ouderen. Gevolgd door een aantal quotes. Herkennen jullie deze quotes? En zo ja op welke 
wijze komen jullie deze in de praktijk tegen? Zo nee, welke signalen krijgen jullie uit het veld? 

 
- Casus: Wat zouden jullie ideeën of zelfs aanbevelingen kunnen zijn voor een dergelijke 

situatie? 
 
Deze bijeenkomst heeft wederom de nodige stof tot nadenken gegeven en levert met de cijfers, de 
interpretatie en combinatie daarvan materiaal voor een volledige rapportage ( zie bijlage: uitkomsten 
zorgconferentie 5 juli 2018).  
 
De veelheid aan onderwerpen en uitkomsten, zoals verwoord in dit rapport, geeft volop gelegenheid 
tot verdere interpretatie of het uitwerken van gerichte onderzoeken. De data worden hiervoor 
desgewenst, vanzelfsprekend anoniem en niet herleidbaar, beschikbaar gesteld. Van daaruit hopen 
wij ook nog op extra goede ideeën en het uitvoeren van verbeterpunten in zorg en ondersteuning 
voor ouderen. 
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Algemene uitkomsten                         
 
Het onderzoek omvatte een vragenlijst met 84 vragen: 66 gesloten meerkeuzevragen en 18 open 
vragen (zie bijlage: Vragenlijst). In de volgende hoofdstukken vindt u de kwantitatieve en kwalitatieve 
uitkomsten van het onderzoek samengevat, gerangschikt per thema. Deze zijn aangevuld met 
uitkomsten uit beide zorgconferenties (zie bijlagen: Rapportage en uitkomsten zorgconferentie  26 
oktober 2017 en 5 juli 2018), georganiseerd voor alle zorg- en welzijnsaanbieders in de gemeente 
Aalburg. Tot slot hebben we, in antwoord op de onderzoeksvraag, conclusies geformuleerd en 
praktisch vooruitgekeken naar de aanbevelingen.  
 
Dwarsverbanden 
Uiteraard zijn de cijfers én uitspraken vaak voor velerlei interpretaties vatbaar. Ons doel is echter 
geweest om dwarsverbanden te leggen als de cijfers én opmerkingen ons daar aanleiding toe gaven. 
Aanleiding kan zijn dat de landelijke cijfers in grote mate verschillen met onze uitkomsten of als er 
een uitschieter was qua percentages ten opzichte van wat het vakgebied aangeeft. 
 

 
Algemeen 
Om de juiste context te bieden voor het ‘lezen’ van de resultaten is het goed om op de hoogte te zijn 
van de basisstatistieken. Hieronder een weergave van de kenmerken van de respondenten. 
 
Beoogde totalen aanvang onderzoek (januari 2018) 
• 479 ouderen (1 januari 2017, CBS) van 80 jaar en ouder in gemeente Aalburg 
• 30% is 144 ouderen die geldige resultaten geven 
• 5% foutmarge is 168 ouderen die zich aanmelden 

 
Resultaten (juli 2018) 
• 156 ouderen hebben zich aangemeld – 32,6% 
• 147 geldige resultaten – 30,7% 
• 9 aanmeldingen in de foutmarge* – 1,9% 

 
* door ziekte, overlijden of andere situaties konden ouderen niet langer participeren in het onderzoek.  
 
Opbouw respondenten 
 

Soort % 
Man 38,8 
Vrouw 61,2 
 
Alleenstaand 57,1 
Alleenstaand, maar bij kinderen in wonend 1,4 
Gehuwd/met partner 41,5 

 
NB: In dit onderzoek hebben we 19 complete echtparen mogen interviewen. Bij 24,5% van de 
ondervraagden werd het interview tegelijkertijd met de partner opgenomen. 

Belangrijk: 
• alle percentages zijn afgerond op een tiende achter de komma (voor werkbaarheid) 
• percentages zijn berekend over de ingevulde antwoorden. Niet iedere respondent heeft elke 
vraag beantwoord. Dus zijn we uitgegaan van de antwoorden die wel gegeven zijn.  
• percentages per kern zijn berekend om inhoudelijke achtergrondinformatie te bieden. 



13 
 

Woonplaats 
Hoewel de ouderen uiteindelijk aselect zijn aangeschreven (de hele doelgroep heeft een uitnodiging 
ontvangen), was het opmerkelijk om te zien dat de kernen, naar orde van grootte, ook vrijwel in 
dezelfde verhouding waren vertegenwoordigd door de respondenten. 

Per kern % 
Wijk en Aalburg 46,3 
Veen 17,7 
Genderen 15,0 
Meeuwen 8,8 
Eethen 6,1 
Drongelen 3,4 
Babyloniënbroek 2,7 

 
Doorverwijzing   
De interviewteams hadden de mogelijkheid om ouderen door te verwijzen (met toestemming van de 
oudere), als de aangetroffen situatie daar aanleiding toe gaf. Voorbeelden hiervan: 
 

- Onverzorgde oudere en/of onverzorgd huis 
- Extreme vergeetachtigheid 
- Verward of zelfs agressief gedrag 
- Hulpvraag van oudere zelf 

 
In 14 gevallen heeft de situatie tot een doorverwijzing geleid. Deze zijn door de onderzoeks- 
coördinatoren verwezen naar het zorgteam van de gemeente Aalburg of een andere relevante zorg- 
of welzijnspartij. Daarmee is het onderzoek tevens een praktische tool gebleken. Het gaf de 
mogelijkheid om bij mensen aan huis te komen, ze een stem te geven en tegelijk hulp te bieden. 
 
Overlijden 
Tijdens de onderzoeksperiode hebben we melding gekregen van zeker 6 respondenten die overleden 
zijn. De uitkomsten die we van hen ontvingen hebben we verwerkt in het geheel. Hun 
audiobestanden, foto’s, toestemmingsformulieren en persoonlijke input zullen vernietigd worden.  
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“Thuis is geen fysieke plaats,  
maar een gevoel van zijn.” 
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Wonen 
 

“Thuis is geen fysieke plaats, maar een gevoel van zijn.” 
 
Inleiding 
Wonen is in meerdere opzichten van betekenis in het leven. Ergens wonen betekent een plek hebben 
waar men zich kan vestigen (stabiliteit); waar een eigen stempel gedrukt kan worden op de inrichting 
(identiteit); waarover iemand zeggenschap heeft (regie), erbij hoort (integratie) en een plek die een 
uitvalsbasis is om de wereld te betreden (maatschappelijke participatie). Goed wonen is daarmee 
van grote betekenis voor de kwaliteit van leven van mensen. Zo blijkt uit het onderzoek ‘Leven is 
Wonen’ van NPCF ( Patiëntenfederatie Nederland) uit 2014. 
 
Een prettige woonomgeving is voor ieder mens van belang. Juist ook voor de 80-plusser, die meer 
tijd aan huis doorbrengt dan menig andere generatie, is een goede woning en fijne leefomgeving van 
vitaal belang. Om een indruk te krijgen van de behoeften en verlangens die de ouderen in Aalburg 
hebben, hebben we eerst gekeken naar de woonpositie waarin ze zich bevinden. Deze heeft zowel 
betrekking op de woonsituatie alsook op de woonomgeving.  
 
Woonsituatie 80-plussers 
Ouderen in Aalburg wonen lang op dezelfde plaats: 81,4% woont nog in kern waar ze geboren zijn, 
door huwelijk zijn komen wonen of voor werk naartoe getrokken zijn. Daarbij woont 41,5% nog 
samen met hun partner in een woning. Ze zijn er tevreden: 91,8% is content met de huidige 
verblijfplaats. 
 
Soort woning 
Een derde (29,9%) woont in een appartement en een vierde (26,5%) heeft een vrijstaande woning. 
Seniorenwoningen zijn veelal in het bezit van een woningcorporatie (55,1%). Een flink deel van de 
ouderen is nog steeds zelf eigenaar (39,5%). Vooral in de kleine kernen zoals Meeuwen en Drongelen 
heeft meer dan 60% van de 80-plussers een eigen woning. 
 
Geschikte woning 
Soms voldoet de woning niet meer aan de behoeften van de oudere. Zo zijn lichamelijke beperkingen 
een veel voorkomende reden om gelijkvloers te moeten leven. Het bed wordt naar beneden gehaald, 
de postoel arriveert in de woning en de leefbaarheid in een dergelijke ruimte neemt af.  
De ouderen zeggen hierover het volgende: 
 
• “Mijn woning is aangepast naar wat ik nog kan.” 
• “Ik heb gelukkig nog genoeg ruimte om met de rollator rond te bewegen.” 
• “Ik kan niet langer boven slapen, want mijn toilet is beneden. En ik red het niet meer om op tijd      

  beneden te zijn. Ik ben laatst al eens gevallen in mijn haast.” 
 
Er zijn ook ouderen die om bovenstaande redenen wel zouden willen verhuizen naar een meer 
geschikte woning, maar hierin worden belemmerd. Zij geven aan: 
 
• “De wachtlijst voor een andere woning is te lang. Daarbij kan ik de huurverhoging die hier mee  

samengaat niet opbrengen.” 
• “Een andere woning kost te veel.” 
• “Er zijn te weinig bejaardenwoningen op de begane grond.”  
 
80-plussers zitten ook met vragen omtrent het verhuizen naar een meer geschikte woning. Zo vragen 
mensen zich af of het slim is zich al in te schrijven voor een plekje in Wijkestein mocht dit in de 
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toekomst nodig zijn. Ook vragen sommigen zich af aan welke voorwaarden men moet voldoen om 
terecht te kunnen in een woonzorgcentrum. 
 
Onderhoud 
Het grote onderhoud aan een huurwoning komt voor rekening van de woningcorporatie. Daarnaast 
zijn de ouderen zelf (40,7%) ook actief in het onderhouden van de woning. Van het verven van 
muren tot het bijhouden en schoonmaken van het interieur. De tuin wordt opvallend vaak genoemd 
als een taak die ouderen prettig vinden om lang te blijven doen. Kinderen zijn van groot belang voor 
de ouderen als het gaat om klusjes in en rond het huis. Ruim 30,3% van de ouderen geeft aan dat zij 
hulp krijgen van hun nageslacht. 
 
Woonomgeving 80-plussers 
80-plussers in de gemeente Aalburg zijn in algemene zin positief over hun leefomgeving. Het 
landelijke karakter van de gemeente en de daarbij horende kenmerken (ruimte, rust en 
gemeenschapszin) worden zeer gewaardeerd. 
 
Onderstaande tabel geeft weer hoe de ouderen hun woonomgeving per onderdeel beoordelen.  
 

Voorzieningen Goed Geen mening Slecht 
Groenvoorziening 72,9 9,0 18,0 
Bestrating 58,9 9,2 31,9 
Drukte 71,6 14,9 13,5 
Winkelaanbod 67,1 18,2 14,7 
Medische 
voorzieningen 

83,9 9,5 6,6 

Dorpsleven 54,9 40,8 4,2 
Kerken 59,3 37,9 2,9 

 
De ouderen zijn met name lovend over de groenvoorziening in de gemeente. Maar liefst 72,9% 
beoordeelt deze als goed.  
 
“Ik houd van het uitzicht op de bomen in de straat. Het geeft leven.” 
 
Bestrating 
Over de bestrating zijn de 80-plussers minder te spreken. Een derde van alle respondenten ergert 
zich aan ‘uitstekende tegels’, ‘scheef aflopende en te smalle trottoirs’ en ‘te weinig veilige paden’. 
Met name in de kern Wijk en Aalburg wordt het wegdek slecht beoordeeld. 53,3% beoordeelt het 
wegdek hier slecht. 
 

Bestrating per kern %  slecht 
Wijk en Aalburg 53,3 
Genderen 15,6 
Veen 15,6 
Babyloniënbroek 6,7 
Eethen 4,4 
Meeuwen 4,4 
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Verkeer 
Ook geven de ouderen aan hinder te ervaren van het verkeer. Zo wordt er in de dorpen Wijk en 
Aalburg en Babyloniënbroek aangeven dat er te veel verkeer te hard rijdt.   
 
“Mensen rijden te hard en ontzettend veel last van landbouwvoertuigen die te hard rijden en de 
straat bevuilen.” 
 
In Wijk en Aalburg en Eethen worden er parkeerproblemen aangehaald.  

• “Ze parkeren op het trottoir, waardoor ik er met de rollator niet meer langs kan.”  
• “Er is te weinig parkeerplek voor mijn hulp.” 

De rust van de dorpen wordt niet door alle 80-plussers positief beoordeeld. Zo wordt er in Wijk en 
Aalburg en Veen aangegeven dat er te weinig leven is op straat. 
 
 “Het is te rustig in de straat; ik zie zelden iemand voorbijkomen.” 

Winkelaanbod 
Hoewel het overgrote merendeel van de respondenten tevreden is over het winkelaanbod zien we 
hierin grote verschillen wanneer we dit per dorpskern bekijken.  
 
Het winkelaanbod in Eethen wordt door 38,1% van de 80-plussers als slecht ervaren, in Meeuwen is 
dit percentage 33,3%. Beide kernen waren in het verleden actieve dorpen. In Meeuwen was er 
sprake van een slager, bakker, groentewinkel, supermarkt en bank. Nu zit er niets meer, behalve een 
paar marktkramen, eenmaal per week. Dat ervaren de ouderen als een groot gemis. Een stuk leven 
en contact met anderen ontbreekt hierdoor. In Eethen was een supermarkt. Tevens was er tot in de 
negentiger jaren van de vorige eeuw een SRV wagen, ook in de kleinere kernen. 
 
Medische voorzieningen 
De bereikbaarheid van de medische voorzieningen scoort op zich goed, tot er ingezoomd wordt op 
de situatie aangaande de huisartsenzorg in Wijk en Aalburg. Daarvoor geeft 66,7% een negatieve 
beoordeling. We gaan hier dieper op in bij het leefgebied Zorg.  Een aantal 80-plussers uit Wijk en 
Aalburg heeft tevens zijn zorgen geuit over de verhuizing van de huisartsen en de apotheek naar MFC 
d’Alburcht. Vragen over bereikbaarheid komen hierbij naar boven. 

Dorpsleven 
In Meeuwen zien we dat het dorpsleven door 66,7% als slecht wordt ervaren. In Meeuwen bevindt 
zich een dorpshuis. Toch zijn veel ouderen hier niet tevreden over. Er was ooit een eetproject en 
Meer bewegen voor ouderen (MBVO); dit eetproject is verplaatst naar Wijk en Aalburg. De MBVO is 
verplaatst naar Genderen, maar een nieuwe groep is in december 2017 weer in Meeuwen gestart.  
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Conclusies 
 
Aan de hand van de gestelde onderzoeksvragen en de uitkomsten hebben we, voor leefgebied 
Wonen, een aantal conclusies kunnen trekken. 
 
Woonsituatie 80-plussers 
De 80-plussers in Aalburg zijn tevreden over de staat en ligging van hun woning. Ze willen vooral zo 
lang mogelijk, verantwoord, blijven wonen in de kern en in het huis waar ze ooit geboren, getrouwd 
of voor werk naartoe getrokken zijn.  
 
De kwaliteit van de woonomgeving is daarnaast belangrijk voor ouderen. Hun leefwereld wordt door 
fysieke beperkingen en wegvallende leeftijdsgenoten/familie steeds kleiner. Ook door een ander 
leefritme (geen werk) wordt de directe omgeving belangrijker.  
 
Behoeften en verlangens  
 
Geschikte woning 
Een deel van de ouderen is zich bewust van een verminderde lichamelijke gezondheid, waardoor de 
huidige woning wellicht op korte termijn niet meer zal voldoen. De hoge huurprijs voor een 
seniorenwoning en het aantal woningen dat beschikbaar komt, baart de ouderen zorgen. 
 
Bestrating 
De bestrating is voor ouderen een doorn in het oog. Maar liefst een derde van alle respondenten 
ergert zich aan ‘uitstekende tegels’, ‘scheef aflopende en te smalle trottoirs’ en ‘te weinig veilige 
paden’. In combinatie met het gebruik van een rollator, is het voor veel ouderen lastig zich te 
verplaatsen. Het verzorgen van een veilige omgeving waarin de oudere zich nog vrij kan bewegen is 
van essentieel belang als het gaat om beleving en gezondheid. 
 
Bij elkaar blijven 
Echtparen willen bij elkaar blijven. Ook als de gezondheid het niet meer toelaat om zelfstandig te 
wonen, is de wens groot om samen te blijven. 
 
Winkelaanbod 
Met name in de kleine kernen, Babyloniënbroek, Eethen en Meeuwen is het winkelaanbod (vrijwel) 
nihil. Waar vooral in Meeuwen ooit een bruisende winkelkern was, is de middenstand opgehouden 
te blijven bestaan. Dit ervaren de ouderen als een groot gemis. In Drongelen, ook een kleine kern, 
komt het ontbreken van een winkelaanbod (er is wel schuurverkoop van aardappelen, groenten en 
fruit) niet specifiek aan de orde.  
 
Verbeterpunten/maatregelen 
• Extra aandacht voor de trottoirs: zijn deze rollatorbestendig? 
• Zorg dragen voor voldoende betaalbare seniorenwoningen; 
• Inzetten op de bouw van levensbestendige woningen*. 
 
* Zowel ouderen als het werkveld geven aan dat er behoefte zou kunnen zijn aan het bouwen van 
levensbestendige woningen. Waar echtparen langer samen kunnen blijven, aanpassingen niet direct 
nodig zijn en de oudere ook kan blijven genieten van de kern waar hij of zij verblijft. Het aanleggen 
van hofjes is eveneens ook wenselijk als het gaat om met elkaar zo lang mogelijk zelfstandig te blijven 
wonen.  
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Zorg 
 

“Zorgen moet je doen, niet maken.”  
 
Inleiding 
Hoe gaat het met de gezondheid van onze 80-plussers? Van welke zorg maken zij gebruik? En hoe 
beoordelen zij deze zorg? Dat zijn de drie centrale vragen die in dit themahoofdstuk beantwoord 
zullen worden.   
 
Gezondheidssituatie  
Aalburgers zijn fit en 83,4% geeft de fysieke gesteldheid een ruime voldoende (6 of hoger). Gebreken 
komen met de jaren en daar zijn de ouderen nuchter in. Hoewel ze zichzelf gemiddeld een 7 geven 
als het gaat om fysieke gezondheid, is de oudere vooral mentaal sterk met een cijfer van 7,4. Zo’n 
91,6% geeft zichzelf een goede voldoende als het gaat om ‘er nog bij te zijn’. 
 
Actief leven 
Wat opvalt is dat de 80-plussers uit de gemeente Aalburg actief zijn. Ze ondernemen allerhande 
activiteiten, te denken valt aan: wandelen (34,5%), fietsen (17,2%) en andere activiteiten (44,8%) 
zoals boodschappen doen, ouderengymnastiek, op de hometrainer zitten en tuinieren. Zo’n 73,8% 
van de ouderen is hiermee actief te noemen. Uit een landelijk onderzoek van het Ouderenpanel van 
het Nationale Ouderenfonds komt dat slechts 40% van de ouderen aan de Fitnorm4 voldoet. 
 
Slapen 
Hoewel de ouderen actief zijn, slapen zij wel slecht. 26,3% van de mannen en 53,3% van de vrouwen 
geeft aan niet prettig te slapen. Deze percentages liggen hoger dan de cijfers uit recent landelijk 
slaaponderzoek van het CBS (75+), respectievelijk 19% en 34%. Redenen die door de Aalburgse 80-
plussers gegeven worden voor het wakker liggen, zijn: 
 
• “Ik heb te weinig te doen overdag, dus ik ben ’s nachts niet moe.” 
• “Ik heb te veel zorgen en pieker vaak over mijn kinderen.” 
• “Moet er vaak uit om naar het toilet te gaan.” 
• “Om vier uur ben ik gewoon wakker en dan kan ik ook niet meer in slaap komen.” 
 
Vergeetachtigheid 
Ruim twee derde (72,2%) van de ouderen geeft aan wel eens vergeetachtig te zijn. De helft wijdt dit 
aan de leeftijd: “vergeetachtig zijn hoort bij het ouder worden”. Het verschil tussen vergeetachtigheid 
en (beginnende) dementie is soms lastig op te merken. In combinatie met andere kenmerken5 
ontdekten we dat minstens 1 op de 10 ouderen in Aalburg te maken heeft met onontdekte? 
(beginnende) dementie.  
 
Informele en professionele zorg  
De Aalburgse oudere heeft het goed geregeld. Als men hulp nodig heeft schakelt 40,8% iemand uit 
het informele netwerk in. Het informele netwerk bestaat veelal uit kinderen (85,5%), andere familie 
(15,8%) en buren (27,5%). Omdat leeftijdsgenoten steeds meer wegvallen is men meer aangewezen 
op de jongere generatie, directe leefomgeving en professionele hulp.   
 
Hulpverdeling 

                                                           
4 De Fitnorm is gesteld op dagelijks een half uur beweging. Deze norm hebben we tevens aangehouden in het 
onderzoek. 
5 Overgenomen van Stichting Alzheimer Nederland 

https://www.ouderenfonds.nl/actueel/onderzoek-ouderen-bewegen-te-weinig/
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/11/een-op-de-vijf-meldt-slaapproblemen
https://www.alzheimer-nederland.nl/dementie/herkennen-symptomen/symptomen
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88,5% geeft aan voldoende hulp te krijgen bij de dagelijkse handelingen. Desalniettemin zou 11,5% 
meer hulp willen. 26% weet niet waar ze met een dergelijke hulpvraag terecht kunnen. Een deel 
hiervan geeft hiervoor als reden dat ze er nog niet mee te maken hebben gehad of geven te kennen 
dat de kinderen alles regelen.  
 
• 64% maakt gebruik van huishoudelijke hulp. 41,8% van de 80-plussers heeft hiervoor een 

indicatie van de gemeente. De andere ouderen betalen de hulp geheel uit eigen middelen. 
• Een derde (33,6%) ontvangt medische thuiszorg6. 
• 16% maakt gebruik van een maaltijdvoorziening als Tafeltje-dekje. 
• 46,3% ontvangt of verleent mantelzorg. 
 
Mantelzorg 
Een derde van de ouderen (34%) geeft aan zelf mantelzorg te ontvangen, 9,5% verleent mantelzorg 
aan hun partner en 2,7% doet dit voor een ander. Met name ouderen die zorg dragen voor hun 
partner geven te kennen dat de dagelijkse zorg soms te zwaar is. Zij hebben behoefte aan uitjes 
zonder partner. Dit wordt bemoeilijkt door: 
 
• “Ik zou er wel eens op uit willen zonder mijn man, maar ik wil de kinderen niet te veel belasten met 
   de opvang van hun vader.” 
• “Mijn man wil niet dat ik wegga. Hij vindt dat alleen ik voor hem kan zorgen.” 
 
Daarnaast geven mantelzorgers te kennen dat ze geen afstand ‘durven’ te nemen. De ontvanger is 
veelal dementerend, depressief en/of eenzaam. 
 
• “Als ik ‘nee’ zeg, dan weet ik niet wat er gaat gebeuren met mevrouw. Ik ben bang dat het haar 
   over de rand van een depressie brengt.” 
• “Je kunt iemand toch niet zomaar in de steek laten? Het is mijn christelijke plicht. Maar ik ben zo 
  moe en heb steeds meer moeite om positief te blijven.” 
 
Beoordeling zorg 
80-plussers beoordelen de zorgverleners over het algemeen goed. Enkel de huisartsen (77,4%) en de 
maaltijdverzorging (56,2%) worden niet door meer dan 90% van de 80-plussers als goed beoordeeld. 
Voor de zorgverleners geldt dat ouderen met name de persoonlijke aandacht, het gevoel serieus 
genomen te worden en de bereikbaarheid erg belangrijk vinden. 
 

 Zorgverlener Goed Slecht 
Apotheek 93,9 6,1 
Huisarts 77,4 22,6 
Praktijkondersteuner 93,4 6,6 
Ziekenhuis 96,9 3,1 
Wijkverpleegkundige 98,1 1,9 
Huishoudelijke hulp 100 0 
Maaltijdverzorging 56,2 43,8 

 
  

                                                           
6 Medische thuiszorg behelst activiteiten als: helpen bij het opstaan en naar bed toe gaan, wassen, stoma’s, 
steunkousen, medicatie en voorbehouden behandelingen. 
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Huisarts 
Er bevinden zich meerdere huisartsenpraktijken in de gemeente Aalburg. De beoordeling is zodoende 
uitgesplitst per kern. In de kern Wijk en Aalburg wordt de huisarts slecht beoordeeld (76,7%). 
Opmerkingen die hierbij worden gemaakt zijn: 
 
• “Lange wachttijden aan de telefoon en dan is de assistente absoluut niet vriendelijk.” 
• “Als er iets ernstigs is, komen ze gewoon niet.” 
• “Ze laten te veel tijd over uitslagen heengaan.” 
• “Ze nemen me niet serieus, terwijl ik, volgens het ziekenhuis werkelijk iets blijk te hebben.”  
 • “Huisbezoeken doen ze niet meer.” 

Bij de eerste zorgconferentie waren ook enige huisartsen aanwezig. Zij geven aan dat de tijden 
veranderd zijn. Dat er meer werk dan personeel is, waardoor er geen tijd is om op iedere klacht diep 
in te gaan. 

Maaltijdvoorziening 
56,2% van de 80-plussers die gebruik maakt van de maaltijdvoorziening geeft aan hier niet tevreden 
over te zijn. Dit heeft te maken met de kwaliteit van het eten. Hierover wordt het volgende gezegd:  

• “Het is vaak erg flauw en smakeloos.” 
• “Te lang doorgekookt en weinig smaak.” 
• “Te grote porties, maar gelukkig kan ik dat aangeven.” 

Tevens geven ouderen aan dat zelf koken een groot goed is. 59,9% geeft aan nog zelf te kunnen 
koken. De 40,1% die niet (meer) kan koken bestaat voor het grootste deel uit mannen (67,8%). Hun 
vrouw draagt hier zorg voor of heeft hier zorg voor gedragen. Wel geeft een groot gedeelte van deze 
mannen aan dat ze graag zouden willen leren koken.  
 
“Organiseer maar een kookcursus voor mannen; als ik er dan alleen voor sta, kan ik tenminste zelf 
een maaltijd klaarmaken.” 
 
 



23 
 

Conclusies 
 
Aan de hand van de gestelde onderzoeksvragen en de uitkomsten hebben we, voor leefgebied Zorg, 
een aantal conclusies kunnen trekken. 
 
Gezondheidssituatie 
De Aalburgse oudere is fit en actief. Ze slapen niet al te best, vergeten wel eens wat, maar zijn verder 
nuchter in het ouder worden. Ze hebben een groot informeel netwerk en maken daar gebruik van. 
Kinderen, buren en andere familie bieden hulp en uitkomst bij het verslechteren van de gezondheid.  
 
De professionele zorg wordt positief ervaren. Opvallend is dat de beoordeling veelal positiever 
wordt, naarmate de desbetreffende zorgverlener dichterbij staat en meer contact heeft met de 
oudere. Zo worden huishoudelijke hulpen lovend beoordeeld en ook wijkverpleegkundigen zijn graag 
geziene gasten.  
 
Behoeften en verlangens  
 
Huisarts 
Ouderen storen zich aan de bereikbaarheid en de afstandelijkheid van de huisartsen, met name in 
Wijk en Aalburg. De 80-plussers willen zich serieus genomen voelen en hebben behoefte aan een 
‘vaste’ huisarts. Het ontbreken van menselijk contact met zowel huisarts als assistente voelt als een 
groot gemis.  De praktijkondersteuner wordt wel positief beoordeeld.   
 
Mantelzorger 
De oudere die zelf mantelzorg verleent, heeft behoefte aan verlichting. Een dagje er op uit, waarbij 
iemand anders de zorg overneemt. Ook het intensiveren van de zorg aan een partner kan op den 
duur te zwaar worden. Iets waar ouderen zich zorgen over maken. Ook maken ouderen zich zorgen 
over de belasting die hun kinderen als mantelzorger ervaren. 
 
Maaltijdvoorziening 
De oudere mist de maaltijden van ‘vroeger’. Toen ze zelf nog konden koken of de vrouw dat deed. 
Niets kan dat evenaren. Toch geven de 80-plussers die gebruikmaken van deze voorziening aan dat 
er wel wat smakelijker gekookt kan worden.  
 
Verbeterpunten/ maatregelen 
• Aandacht voor (het gebrek aan) te verlenen zorg van de huisartsen in Wijk en Aalburg; 
• Aandacht voor de “vanzelfsprekende ”zorg van mantelzorgers; 
• Aandachtspunt: als het niet meer gaat en het netwerk klein is, waar komt de zorg dan vandaan? 
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Welzijn 
 

“Geluk is niet de afwezigheid van problemen,  
maar het vermogen om er mee om te gaan.” 

 
Inleiding 
Met welzijn wordt bedoeld dat het zowel lichamelijk, als geestelijk als sociaal goed met een persoon 
gaat. Het is een subjectief gegeven. Of iemand zich goed voelt hangt niet direct af van de feitelijke 
omstandigheden, maar meer nog van hoe hij of zij hier mee omgaat.  
 
In dit hoofdstuk staan deze vragen centraal: Hoe voelt de Aalburgse oudere zich? Wat houdt 
hem/haar bezig? Waar haalt men plezier uit en wat is belangrijk voor dit positieve gevoel? 
 
Welzijnssituatie  
Het overgrote deel van de 80-plussers is gelukkig (81,5%). Ze genieten van hobby’s als tuinieren, 
handwerken en wandelingen. Ze zien de toekomst positief in (74,4%) en zijn dankbaar (28,1%) voor 
het leven wat ze, tot nu toe, mochten leiden. 86,7% geeft aan nog volledige controle over zijn of haar 
leven te hebben en een deel hiervan vertrouwt hierbij op zijn of haar geloofsovertuiging. 
 
“Deze leeftijd halen is al een zegen op zich.” 
 
82% van de ouderen voelt zich serieus genomen door de maatschappij en maakt daar ook actief deel 
van uit. Soms overheerst wel een gevoel van ‘aan de zijlijn’ staan.  
 
“Mensen hebben het idee dat als je fysiek niet meer mee kunt, dat het geestelijk ook niet meer 
werkt.” 

Leerbaarheid 
Leeftijd zegt niets over de wil om te leren. Ouderen konden in het gesprek aangeven welke zaken ze 
zelf nog zouden willen leren of wat ze als gemiste kans zagen: 
 
• “Ik zou graag nog willen leren lekker te koken.” 
• “Leren om te gaan met een smartphone, dat zou fijn zijn. Dan kan ik tenminste met mijn kinderen 
   en kleinkinderen appen.” 
• “Alle bankzaken op mijn tablet leren doen; dat zou tijd schelen!” 
• “Skypen en e-mailen zou ik nog wel willen leren; zodat ik ook ander contact kan hebben met mijn 
   kinderen in Australië.”  
 
Ouder worden 
Ouderdom komt ook met gebreken en dat nemen de meeste ouderen heel nuchter op. Ze geven aan 
dat vooral snelheid (55%), geheugen (31,8%) en mobiliteit (30,2%) afnemen naarmate ze ouder 
worden. Praten over ouder worden doen ze het liefst met leeftijdsgenoten en vrienden.  
 
“Een gesprek met iemand die hetzelfde meemaakt, is zoveel beter. De herkenning en het begrip 
maakt dat je je niet zo’n zeur voelt.” 
 
Contacten 
In Aalburg heeft bijna 90% van de ouderen regelmatig tot dagelijks inloop van kinderen, familie, 
buren en vrienden. Ze zijn betrokken bij de gemeenschap en 53,8% draait wel eens mee in lokale 
activiteiten als biljartavonden, dorpshuisbijeenkomsten en ouderenontmoetingen.  
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Familie 
93,2% heeft 1 tot 10 kinderen. Ook kleinkinderen en achterkleinkinderen maken deel uit van het 
dagelijkse ritme. Bij 60% van de ouderen spelen de kinderen een actieve rol in het leven van hun 
ouders. Van mantelzorg tot het regelen van financiën of het huishouden; kinderen worden zeer 
gewaardeerd als het gaat om de relatie die zij hebben met hun ouders.  
 
Naast een sterke aanwezigheid van de kinderen, hebben ouderen ook contact met andere 
familieleden. Leeftijdsgenoten worden schaarser in aantal en de contacten die er nog zijn, worden 
daardoor sterker aangehaald. Neven en nichten zoeken elkaar op. Zeker in een landelijke gemeente 
als Aalburg zijn familiebanden uitgebreid en belangrijk.  
 
“Er zijn al veel broers en zussen overleden, maar heb daarom graag contact met neven/nichten.” 
 
Welzijnsaanbod 
Van sportclubs tot ouderverenigingen; bijna de helft (43,2%) van de ouderen is nog actief lid.  
20% van de ouderen is zelf nog vrijwilliger: van zingen voor andere (dementerende) ouderen tot het 
vervullen van een bestuursfunctie voor een vereniging, bezoekwerk of chauffeuren voor mensen die 
slecht ter been zijn. 
 
Er op uit 
De buitenlucht opzoeken en contact maken met anderen is voor ouderen belangrijk. Zo komt 88,3% 
nog regelmatig buiten en doet 66,4% zelf, of met de kinderen, boodschappen. 21,3% van de 
respondenten zou er echter nog wel meer op uit willen. Ze worden belemmerd door fysieke 
gesteldheid (invaliditeit), beperkte sociale contacten of door een gebrek aan financiële middelen.  
 
Kerk 
Aalburg heeft een lange christelijke traditie wat kerklidmaatschap betreft: 88,4% van de ouderen is 
lid. Meer dan de helft van de lidmaten (57,6%) kan de wekelijkse diensten echter niet meer 
bijwonen.  
 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat velen een kerktelefoon hebben; zo’n 48,8% heeft een 
verbinding met de kerk. Toch voelt 22,4% van de aangeslotenen zich geen deel van hun eigen 
gemeenschap meer.  
 
“Je mist toch een hoop leven en soms is het gewoon fijn om iemand in het echt te zien.” 
 
Bij 80,3% van de kerkleden komt er regelmatig iemand over de vloer: de dominee, een pastoraal 
medewerker, ouderling of iemand van de vrouwenvereniging. 

• “Ik vind het gezellig en ze nemen de tijd voor me.” 
• “Het voelt soms alsof ik een verplicht nummer ben.” 
• “Ze zijn heel aardig, maar ze kunnen niets voor me doen.” 
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Conclusies 
 
Aan de hand van de gestelde onderzoeksvragen en de uitkomsten hebben we, voor leefgebied 
Welzijn, een aantal conclusies kunnen trekken. 
 
Welzijnssituatie 
Over het algemeen is de Aalburgse oudere gelukkig. Ze zijn actief betrokken bij hun leefomgeving en 
vinden persoonlijk contact belangrijk. Relaties met kinderen en leeftijdsgenoten zijn bepalend voor 
het welbevinden van de ouderen.  
 
Kerk en geloofsovertuiging zitten diepgeworteld in deze Aalburgse generatie. Het maakt deel uit van 
hun levensvisie. Ze zijn positief gestemd als het gaat om de toekomst. Dankbaar en vol vertrouwen 
kijken ze uit naar wat het leven nog te bieden heeft. 
 
Toch valt op dat steeds 20% van de respondenten aan geeft dat zij niet gelukkig zijn, de toekomst 
somber inzien en weinig contacten hebben.   
 
Behoeften en verlangens  
 
Leren 
Ouderen zijn niet uitgeleerd of ‘klaar’ met ontwikkelen. Ze willen, op hun niveau, nog van alles leren. 
Vooral het leren gebruiken van (eigen) smartphone, tablet of laptop is een terugkerende wens. Ook 
leren koken en zelf zorghandelingen onder de knie krijgen zijn genoemd.    
 
Hobby’s 
De passie van een oudere is direct gekoppeld aan de fysieke en mentale mogelijkheden die men 
heeft. Hoe langer de passie of hobby beoefend kan blijven worden, hoe positiever de oudere in het 
leven lijkt te staan.  
 
Contact 
Communiceren met anderen is een cruciale levensbehoefte. Als doofheid of dementie zijn intrede 
doen, gaat het al snel achteruit met het welbevinden van de oudere. Contact, op welk niveau dan 
ook, is belangrijk. Een een-op-een gesprek met een gelijkgestemde, een maatje om iets mee te 
ondernemen of een spelletjesmiddag bij iemand thuis worden aangegeven als wensen die men 
heeft. 
 
Buitenlucht 
Even naar buiten, de frisse lucht opsnuiven. Of een dagje mee met de Zonnebloem of met het Rode 
Kruis; dat is wat ouderen beschouwen als een heerlijke onderbreking van hun dagelijks leven. Maar 
ook kleinere avonturen worden belangrijk gevonden voor het welzijn. Van zelf boodschappen doen 
op de markt, tot het bezoeken van een tuincentrum, fietstochten maken of lokale 
voetbalwedstrijden bezoeken.  

Verbeterpunten/ maatregelen 
• Ouderen willen smartphone, tablet of laptop leren gebruiken, maar wel op hun eigen niveau (thuis, 
eigen middelen en tijd);  
• Start een kookcursus, met name voor mannen, bevordert zelfstandigheid en sociale contacten; 
• Menselijk contact doet de mens opbloeien: hoe kan de fysiek beperkte oudere toch contact 
hebben en onderhouden? Vrijwilligers en maatjes kunnen uitkomst bieden; 
• Extra aandacht voor de ouderen die geen of weinig bezoek krijgen; 
• Aansluiten bij (vroegere) passies van 80-plussers. 
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Eenzaamheid 
 

“Eenzaamheid is niets anders dan opgescheept zitten met iemand 
 die je niet ziet zitten, namelijk jezelf.” 

 
Inleiding 
Eenzaamheid is te vinden in alle lagen van de bevolking. Het is een moeilijk te grijpen gevoel, een 
abstract begrip. We hebben er in dit onderzoek voor gekozen om vragen te stellen die niet direct het 
woord ‘eenzaamheid’ benoemen, maar wel een indruk geven van hoe de ouderen eenzaamheid 
ervaren. Daarbij hebben we gekeken naar: 
 
Sociale eenzaamheid  
Een fysieke vorm van alleen zijn. Mensen die sociaal eenzaam zijn, hoeven dit niet per definitie erg te 
vinden. Sommigen zoeken juist de stilte op, omdat ze groepen of mensen te overweldigend vinden. 
Onder ouderen is het een veelvoorkomende situatie. Kenmerken: geen of nauwelijks een informeel 
netwerk, een uitdunnende familie en minder fysieke aanspraak. 
 
Emotionele eenzaamheid 
Dit is wanneer mensen zich eenzaam voelen, ook al bevinden ze zich in een groep of hebben ze een 
actief netwerk. Het gevoel van ‘alleen zijn’ zit dieper. Vrijwel altijd voelen mensen die emotioneel 
eenzaam zijn zich ongelukkig en hebben ze moeite met vreugde te vinden in activiteiten of 
omstandigheden.  
 
In combinatie met uitkomsten van andere leefgebieden proberen we een beeld te schetsen in 
antwoord op de volgende vragen: Voelen Aalburgse ouderen zich eenzaam? Wat bepaalt die 
eenzaamheid? Wat kan eenzaamheid verlichten? 
 
Eenzaamheid 
47,3% van de ouderen geeft aan zich wel eens alleen te voelen. Door het overlijden van een partner, 
fysieke beperkingen en een veranderende maatschappij kan men zich verloren voelen. 72% van deze 
groep geeft aan dat dit met de jaren erger geworden is en ruim de helft (66,7%) heeft hier ook 
depressieve gedachten bij.  
 
Hoewel bijna de helft aangeeft zich wel eens alleen te voelen, is dit toch een relatief laag percentage 
als men dit vergelijkt met eerdere onderzoeken op landelijk niveau7, waarbij 60% van de 85-plussers 
zich eenzaam voelt. 
 
Verdriet 
Het verliezen van een partner of kind is een ingrijpende gebeurtenis in het leven van een oudere. 
Daarnaast is het in deze leeftijdscategorie bijna onvermijdelijk dat mensen wegvallen. De één kan dat 
prima relativeren, de ander vindt dat moeilijk. Levensbeschouwing en eigen geluk hebben invloed 
hierop.  
 
• “Ik huil regelmatig als ik alleen ben.” 
• “Het blijft elke dag moeilijk om mijn man te missen.” 
• “Het hoort bij het leven.” 
• “Je moet er niet te lang bij stilstaan; gewoon doorgaan dus.”  
                                                           
7 Onderzoeken; ruim de helft van de WMO-ouderen voelt zich eenzaam of 60% van de 85-plussers voelt zich 
wel eens eenzaam (zie bijlage voor artikelen) 
 

https://www.gemeente.nu/sociaal/wmo/zelfstandig-wonende-wmo-melders-vaak-eenzaam/
https://www.ouderenfonds.nl/onze-organisatie/feiten-en-cijfers/
https://www.ouderenfonds.nl/onze-organisatie/feiten-en-cijfers/
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Kinderen 
Meer dan de helft van de ouderen (58%) geeft aan dat één of meerdere kinderen al overleden zijn. 
Het ‘overleven’ van een kind wordt gezien als een zware last op hun leven. Het is ‘onnatuurlijk’ en 
‘onrechtvaardig’.  
 
Praten 
Over verlies praten kan helpen bij de verwerking. Het overgrote deel van de ouderen (79,3%) kan 
hierover praten met, het liefst, leeftijds- en lotgenoten. Weten dat de ander het verdriet begrijpt, 
maakt groot verschil.  
 
Deze Aalburgse generatie staat, bij het werkveld, tevens bekend als een ‘stugge, moeilijk 
toegankelijke groep’ als het gaat om praten over zaken als geloofstwijfel, verdriet en geld. Het is een 
generatie die gelooft in ‘niet zeuren, maar doorgaan.’  Bij ons onderzoek hebben wij overigens van 
deze ontoegankelijkheid weinig gemerkt. 
 
Depressiviteit 
Emotionele eenzaamheid gaat vaak hand in hand met depressiviteit. Een moeilijk onderwerp voor 
ouderen om over te praten. Toch geeft 40,4% van de 80-plussers aan dat zij wel eens negatieve of 
depressieve gedachten heeft.  
 
Een negatieve gedachte is echter niet meteen een teken van een depressie, dus hier zit ook een 
groep bij die soms ‘een slechte dag’ heeft. Een link is te leggen met de vraag over wat moeilijker gaat 
met de komst van de ouderdom, waarbij 6,2% ervaart dat de vrolijkheid uit hun leven is verdwenen.  
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Conclusies 
 
Aan de hand van de gestelde onderzoeksvragen en de uitkomsten hebben we, voor leefgebied 
Eenzaamheid, een aantal conclusies kunnen trekken. 
 
Situatie 
De 80-plusser voelt zich niet direct eenzaam, wel eens alleen. Het gevoel van alleen zijn wordt 
bepaald door verlies, levensvisie en veerkracht. De Aalburgse oudere heeft veel meegemaakt als het 
gaat om verdriet: ruim de helft heeft een kind verloren. Een gemis dat diepe impact heeft op het 
leven van een oudere.  
 
Negatieve gedachten zijn geen mens vreemd, zo ook niet de ouderen in Aalburg. Er is een kleine 
groep die werkelijk depressieve gevoelens koestert.  
 
Praten doet de oudere niet graag over dit soort onderwerpen, toch geven de meeste ouderen aan 
weleens met anderen te delen hoe ze zich voelen. 
 
Behoeften en verlangens  
 
Gesprek 
Praten over verlies blijkt lastig. Toch gaan veel ouderen graag in gesprek, mits met iemand die 
hetzelfde heeft meegemaakt of weet hoe het is om iemand te verliezen. Iemand die daarbij ook de 
geloofsovertuiging van de oudere betrekt, is van waarde. 
 
Alleen in een groep 
Ouderen kunnen activiteiten opzoeken, maar ervaren daar soms juist alleen maar meer emotionele 
eenzaamheid. Door persoonlijk contact, een-op-een, is er meer kans op een sterker welbevinden van 
de oudere. 
 
Overlijden partner 
Als een partner overlijdt is er een (onherstelbaar) gat geslagen in het (dagelijks) leven van een 
oudere. Door iemand op weg te helpen bij het vinden van een nieuw ritme en andere invulling van 
tijd, kan men sneller het leven weer oppakken en herstellen.  
 
Verbeterpunten/maatregelen 
• Actieve opsporing noodzakelijk: ouderen die eenzaam zijn, scoren op alle velden negatiever; 
• Opvolging en aandacht bij ingrijpende gebeurtenissen in het leven van 80-plussers is nodig; 
• Hulp op maat bij eenzaamheid, persoonlijk aanbod: mentale gesteldheid is persoonsgebonden; 
• Bij aanbod rond eenzaamheid aansluiten bij zinvolle activiteiten; minder groepsgericht (tenzij 
lotgenoten), meer persoonlijk. 
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Veiligheid 
 

“Als het ongeluk in een klein hoekje zit, is er meer plaats voor geluk.” 
 
Inleiding 
Dit themahoofdstuk gaat over veiligheid: de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een 
gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van beschermende maatregelen tegen deze 
potentiële oorzaken. Veiligheid is een relatief begrip, aangezien niets onder alle omstandigheden 
volledig zonder gevaar is. 
 
Omdat ‘veiligheid’ een breed begrip is, hebben we dit themahoofdstuk onderverdeeld in veiligheid 
ten opzichte van anderen en persoonlijke veiligheid. Vragen als: voelt de Aalburgse oudere zich 
veilig? Wat is de veiligheidssituatie van de oudere? Hoe staat het met het vertrouwen van de 
oudere?   
 
Maatschappelijke veiligheid 
Aalburgse 80-plussers voelen zich behoorlijk veilig op straat (85%). Ook voelen bijna alle ouderen zich 
veilig als ze op bezoek gaan bij anderen (97,1%). “Het zijn nuchtere plattelandsmensen die hun 
mannetje staan”, aldus de ervaring van het werkveld.  
 
Het ontbreken van politie in de (kleine) kernen en de maatschappelijke ontwikkelingen als het gaat 
om hangjongeren en drugs baren ouderen wel zorgen.  
 
Inbraak en beroving  
Opvallend genoeg heeft ruim een derde (36,9%) wel eens te maken gehad met een onveilige situatie. 
Voorbeelden die genoemd zijn: 
 
• gevolgd door mensen, tot in huis 
• aanbellen door ‘ongure types’ 
• inbraak 
• zakkenrollen op de markt 
• beroving met geweld(dreiging) 
 
Volgens cijfers8 uit Noord-Brabant van 2017 wordt gezegd dat slechts 1 op de 1000 inwoners van 
gemeente Aalburg te maken heeft gehad met een onveilige situatie. Althans een situatie die gemeld 
is bij de politie. Aalburg staat hiermee op de 3e plaats als het gaat om de veiligste gemeente van 
Noord-Brabant. De ouderen in Aalburg geven aan vaker te maken hebben gehad met een onveilige 
situatie dan de landelijke cijfers doen vermoeden. 
 
Vertrouwen 
Ongeveer een vierde (24,6%) van alle ouderen heeft moeite met het vertrouwen van vreemden. Dan 
gaat het vooral om mensen aan de deur, zoals verkopers en monteurs, of mensen aan de telefoon.  
Verder zijn ouderen open naar hun directe omgeving; ze laten hun achterdeur open of kinderen 
hebben een sleutel. 
 
  

                                                           
8 Bron: onderzoek beslist.nl: https://www.beslist.nl/info/inbraak.html 

https://www.beslist.nl/info/inbraak.html
https://www.beslist.nl/info/inbraak.html
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Persoonlijke veiligheid 
Onder veiligheid kunnen we ook verstaan of iemand zich nog op verantwoorde manier kan bewegen 
in zijn of haar huis. Ruim 90% kan nog prima uit de voeten binnen en rond de woning. De mensen die 
zich minder veilig voelen, gaven aan: 
 
• “Ik heb moeite met de trappen. Ik ben er al eens vanaf gevallen omdat ik te snel de voordeur open 
   wilde doen.” 
• “We wonen in een ouderwetse woning. De drempels en niveauverschillen zijn lastig om mee om te 
   gaan.” 
• “Mijn deuropeningen zijn te smal om met de rollator doorheen te gaan.”  
• “Wij hebben alleen een toilet beneden en dat begint nu lastig te worden. Ik ben vaak niet op tijd.” 
 
Alarmering 
Voor onverwachte situaties waarbij mensen ten val komen of waar hun veiligheid op een andere 
manier in gevaar is, kan gebruik gemaakt worden van sociale personenalarmering. De helft van de 
ouderen (50%) heeft een dergelijk systeem in huis. Het overgrote deel maakt gebruik van een 
halsketting (62,5%) of armband (30,6%).  
 
  



35 
 

Conclusies 
 
Aan de hand van de gestelde onderzoeksvragen en de uitkomsten hebben we, voor leefgebied 
Veiligheid, een aantal conclusies kunnen trekken. 
 
Veiligheidssituatie 
De 80-plusser in Aalburg voelt zich veilig, ondanks dat een derde gevaarlijke situaties heeft 
meegemaakt. Het vertrouwen in de medemens is groot, maar dan vooral als het gaat om mensen uit 
de directe omgeving.  
 
Thuis kunnen ouderen nog prima uit de voeten. Als ondersteuning heeft de helft wel een systeem 
van sociale personenalarmering in huis. Meestal op aanraden en aandringen van de kinderen.  
 
Behoeften en verlangens  
 
Politie 
Hoewel ouderen zich veilig voelen, maken ze zich ook zorgen over de algehele veiligheid in het dorp. 
De gemeenschapszin is groot, maar de aanwezigheid én zichtbaarheid van de politie wordt gemist. 
Vooral als het gaat om overlast door hangjongeren en drugshandel, vinden ouderen dat de politie 
meer mag optreden.     
 
Voorlichting 
Aalburgse 80-plussers voelen zich wel veilig, toch is het aantal incidenten opvallend. Het werkveld 
geeft aan dat zij merken dat ouderen zich soms te weinig bewust zijn van de gevaren (achterdeur 
openlaten) en zich soms schamen voor hun verminderde mobiliteit, waardoor er te laat of geen hulp 
beschikbaar is.  
 
Identificeren 
Een kwart van de ouderen vindt het lastig om vreemden te vertrouwen. Dit heeft te maken met 
steeds wisselende monteurs, verkopers en hulpverleners die aan de deur komen. Ouderen geven aan 
dat een duidelijkere identificatie fijn zou zijn.    
 
Verbeterpunten/maatregelen 
• Duidelijkere aanwezigheid van politie gewenst; 
• Stimuleer weerbaarheid van ouderen: door bijvoorbeeld meer voorlichting te geven over de   
   mogelijke gevaren; 
• Sociale alarmering en veiligheid in huis op maat en naar behoefte uitbreiden: te denken ook aan 
   bijvoorbeeld een camera naast de deur, waardoor de oudere al op voorhand kan bepalen of men   
   de deur wil openen voor een onbekende; 
• Aandacht voor valpreventie; 
• Aandacht voor bestrating (zie leefgebied Wonen): door een beter wegdek kan de oudere zich 
   veiliger verplaatsen. 
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Financiën 
 

“Voor hetzelfde geld koop je niets.” 
 
Inleiding 
“Armoede is er nauwelijks onder ouderen.” concludeerde het Armoedesignalement van het CBS in 
2016. In de landelijke cijfers leeft slechts 3,0% van de 80-plussers onder de armoedegrens9. Maar hoe 
staat het met de Aalburgse oudere? Kan hij of zij rondkomen? Zijn er regelingen waar ouderen 
gebruik van maken? En waar zijn er verbeteringen nodig en mogelijk? 
 
Financiële situatie 
‘Aalburgers zijn niet rijk, maar wel gezond’ zo kopte het Kontakt in 2016. Rijk zijn ze misschien niet, 
toch is ruim 39% van de 80-plussers wel eigenaar van een woning en geeft 98,6% van de mensen aan 
rond te kunnen komen.  
 
Rondkomen betekent echter voor elke generatie weer wat anders. “Genoeg te eten en een dak boven 
het hoofd.” lijkt voor de gemiddelde 80-plusser in Aalburg een dekkende omschrijving.  
 
3,4% van de ouderen geeft aan wel rond te kunnen komen, maar niet te kunnen verhuizen als de 
gezondheid verslechtert. De hoge huurprijzen zijn een grote drempel bij het zoeken van een 
aangepaste woning. “Dit kan zorgen voor een stop op de doorstroming van de woningmarkt”, merkt 
het werkveld op. 
 
Eigen inzicht 
82,1% heeft zicht op de eigen financiën. Rekeningen betalen en een huishoudboekje bijhouden doen 
de ouderen voornamelijk zelf (63,9%). Belastingen invullen en toeslagen aanvragen wordt vaak met 
of door de kinderen gedaan (42,9%).  
 
Inkomen 
Het inkomen van de ouderen bestaat voornamelijk uit AOW en een (klein) pensioen. Veel ouderen 
zijn pas pensioen gaan opbouwen halverwege hun werkende leven, waardoor er minder is gespaard. 
Daar tegenover staat een groep waarbij het huis is afbetaald en het geld dus ‘in de stenen zit’. 
 
Regelingen 
Meer dan de helft van de ouderen huurt een (sociale) woning bij een woningcorporatie. Een groot 
deel van de ouderen komt in aanmerking voor toeslagen.   
 

 % 
Huurtoeslag 41,7 
Zorgtoeslag 59,2 
Anders* 14,6 
Niet 23,3 

 
* Anders 
Men ontvangt hulp vanuit de overheid door kwijtschelding van belastingen of het betalen van alleen 
de eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp of voor een persoonsgebonden budget. Ook vergoeding 

                                                           
9 Definitie n.a.v. http://digitaal.scp.nl/armoedeinkaart2016/waar_ligt_de_armoedegrens/ 
  

http://digitaal.scp.nl/armoedeinkaart2016/armoede_bij_kinderen_en_volwassenen/
https://www.hetkontakt.nl/regio/heusdenenaltena/algemeen/105785/aalburg-niet-rijk-maar-wel-gezond-
http://digitaal.scp.nl/armoedeinkaart2016/waar_ligt_de_armoedegrens/
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voor het gebruik van de deeltaxi is opgegeven als inkomsten. Sommigen weten niet precies wat ze 
krijgen, maar wel dat ze het gestort zien op de bank.  
 
Opvallend is de groep die het allemaal nog regelt zonder regelingen. Dit zijn vaak, maar niet altijd,  de 
huiseigenaren (58,3%) en mensen die veel hulp ontvangen van hun informele netwerk.  
 
Besparen 
Het overgrote deel geeft aan rond te kunnen komen. Een aantal ouderen (14,9%) geeft echter wel 
aan te moeten besparen bij bepaalde uitgaven. Voorbeelden hiervan zijn: 
 
• cadeautjes voor kinderen/kleinkinderen 
• vakanties 
• zorg inkopen 
 
Zuinigheid 
Kenmerkend voor deze generatie is ook de ‘zuinigheid’, zoals het werkveld het omschrijft:  
 
• “Geld uitgeven aan plezier en inkopen van zorg vinden sommige ouderen echt zonde.” 
• “Het past een christelijk mens niet om te veel geld uit te geven aan zichzelf, vinden vooral de wat 
strenger-gelovige ouderen.” 
 
Financiële hulp 
Als het wat minder gaat, weet 37,4% van de ouderen niet waar ze moeten zijn. Redenen die hiervoor 
zijn aangegeven: 
 
• “Er is onduidelijke communicatie; voelt alsof ik van kastje naar de muur wordt gestuurd.” 
• “Niet iedereen hoeft te weten wat ik elke maand heb.” 
• “Wij kunnen prima leven van wat we hebben, dus hoeven we niet te weten waar we moeten zijn, 
toch?” 
• “Mijn kinderen regelen alles, dus hoef ik het ook niet te weten.” 
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Conclusies 
 
Aan de hand van de gestelde onderzoeksvragen en de uitkomsten hebben we, voor leefgebied 
Financiën, een aantal conclusies kunnen trekken. 
 
Financiële situatie 
De Aalburgse oudere is niet rijk, maar kan rondkomen. Ze weten niet altijd waar ze moeten zijn voor 
eventuele financiële hulp, maar dit lijkt ook niet altijd nodig te zijn. Ze hebben goed zicht op de eigen 
uitgaven en regelen nog veel zelf. 
 
Dat neemt niet weg dat de meeste ouderen moeten leven van AOW en daarbij eventueel een klein 
pensioen. De 80-plussers geven dan ook aan zich niet alles te kunnen permitteren en zichzelf soms 
zaken te moeten ontzeggen. 
 
Behoeften en verlangens  
 
Zicht op financiën 
Eén op de vijf ouderen heeft geen zicht op zijn of haar financiën. Dit hoeft niet zorgelijk te zijn. Vooral 
kinderen zijn hierbij de financiële verantwoordelijke geworden. In sommige situaties is het echter 
gebleken dat een onafhankelijke partij beter zou kunnen zijn voor het welzijn van de oudere.  
 
Zelf regelen 
Bankzaken worden tegenwoordig vooral digitaal gedaan. In combinatie met de bereidheid van 
ouderen om digitaal wijzer te worden (zie leefgebied Welzijn) is het zinvol om te kijken welke zaken 
de oudere nog in eigen hand zou kunnen houden of krijgen door een instructie (aan huis?) te volgen.  
 
Woning duur 
Verhuizen naar een geschikte woning wordt vooral belemmerd door de huurverhoging die hiermee 
vaak gepaard gaat. De ouderen maken zich hier zorgen over. Onnodig in een ‘reguliere’ woning 
blijven kan de doorstroming op de woningmarkt belemmeren.  
 
Besparingen 
Een kleine groep ouderen geeft aan dat zij besparen op het inkopen van zorg, terwijl ze die wel nodig 
hebben. Ook het besparen op uitjes (welzijn) is veel voorkomend.  
 
Verbeterpunten/ maatregelen 
• Faciliteren van digitale leermogelijkheden: vanuit de bank of gemeente. Op persoonlijk niveau: aan 
huis, met eigen middelen, vertrouwelijk; 
• Let op de (te hoge) huurverschillen tussen woningen; 
• Voorkom onderbenutting van voorzieningen: geef voorlichting over de mogelijkheden; 
• Zorg voor, ook financieel, sociaal beleid voor de 80 -plussers; 
• Welzijnsvoorzieningen moeten betaalbaar zijn; 
• Aandacht voor duidelijk te vinden hulpaanbod als het niet gaat; 
• Aandacht voor mogelijke (financiële)ouderenmishandeling. 
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Mobiliteit 
 

“Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen, mijn grenzen waren.” 
 
Inleiding 
Dit themahoofdstuk gaat over mobiel zijn. Het heeft te maken met de mogelijkheid van bewegen, er 
op uit gaan, maar ook met weten hoe en waar men zaken kan regelen. Dit hoofdstuk kent vragen als: 
Kunnen de ouderen nog komen waar ze willen? Weet de 80-plusser waar en hoe hulp te verkrijgen 
is? 
 
Bewegen 
Het overgrote deel (73,8%) van de 80-plussers kan nog komen waar ze willen zijn. Dat kan 
binnenshuis zijn, maar ook verder dan de eigen voortuin. Een aantal ouderen geeft aan nog 
regelmatig naar familie of vrienden aan de andere kant van het land te reizen of zelfs voor langere 
tijd naar bekenden in het buitenland te gaan.   
 
Hulpmiddelen 
Er zijn talloze middelen die helpen om te komen waar men wil zijn. Een overzicht van de gegeven 
antwoorden10: 
 

 % 
Zelf autorijden 41,1 
Fiets 32,2 
Rollator 45,2 
Scootmobiel 5,5 
Deeltaxi 19,9 
Familie/vrienden rijden 21,2 
Openbaar vervoer 3,4 
Lopen 58,9 
Anders*  13,7 

 
Autorijden 
De ouderen die nog zelfstandig auto rijden wonen voornamelijk in de kleine kernen. Zonder auto is 
het dagelijkse leven een stuk gecompliceerder en kan het sociale eenzaamheid veroorzaken. Ook lijkt 
een eigen auto goedkoper dan het gebruik van een deeltaxi als niet Wmo- geïndiceerde. Ouderen 
offeren daarom graag een stuk van hun inkomen op om zo lang mogelijk auto te kunnen rijden.   
 
Openbaar vervoer 
Zoals in het leefgebied Wonen ook al is aangegeven, kent de gemeente Aalburg geen uitgebreid 
openbaar vervoersnetwerk. Ouderen zouden hier best gebruik van willen maken: ‘als het er zou zijn’. 
 
Zelfstandig zaken regelen 
Zo lang mogelijk zelfstandig blijven is de wens van de overheid én van veel ouderen. Ze willen hun 
bewegingsvrijheid behouden door beroep te doen op het informele netwerk of door zelf zaken als 
vervoer te regelen. Meer dan de helft van de ouderen (64,5%) weet waar ze moeten zijn om 
vervoersvoorzieningen als een deeltaxi aan te vragen. 
 

                                                           
10 Meerdere antwoorden waren mogelijk. De percentages slaan op alle respondenten die deze vraag hebben 
beantwoord en dit antwoord hebben gegeven.  
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Onbekend  
Toch betekent dat 35,5% niet weet waar ze terecht kunnen met hun vragen over vervoer. We 
hebben soortgelijke ‘hulp’-vragen ook in andere leefgebieden gesteld. Als het gaat om zorg, weet 
26,7% niet waar ze moeten aankloppen voor hulp. In het geval van financiële hulp weet 37,4% niet 
waar ze moeten zijn.  
Opvallend is dat steeds een derde niet lijkt te weten hoe ze zaken moeten aanpakken. Dit kan 
verklaard worden door: 
 
• De kinderen spelen een grote rol in het regelen van zaken. 
• Mensen hebben nog geen zorgvraag, financiële hulp of vervoer nodig gehad 
•  Ze weten werkelijk niet waar ze terecht kunnen 
 
De eerste twee verklaringen zijn terug te vinden in de kwalitatieve data van het onderzoek. Maar ook 
de laatste reden zien we veelvuldig terug: 
 
• “Ik zou niet weten waar ik terecht kan; welk nummer, welke instantie?” 
• “De letters op kaarten en brieven zijn te klein om te ontcijferen.” 
• “Het is onduidelijk over wanneer je iets kunt/mag aanvragen.” 
• “Straks is het helemaal niet meer duidelijk, met die nieuwe gemeente. Waar moet je terecht in zo’n 
grote monstergemeente?” 
 
Ook het werkveld geeft aan dat het niet altijd duidelijk is waar je terechtkunt voor een specifieke 
vraag.  
 
“De vraag komt vaak pas als de nood al hoog is en dat maakt het des te lastiger om de vraag op de 
juiste manier in te vullen.”  
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Conclusies 
 
Aan de hand van de gestelde onderzoeksvragen en de uitkomsten hebben we, voor leefgebied 
Mobiliteit een aantal conclusies kunnen trekken. 
 
Mobiliteitssituatie 
De Aalburgse oudere zorgt ervoor wel te komen waar hij of zij wil zijn. Ouderen houden van de 
buitenlucht en gaan er dan ook veel op uit met gebruik van een rollator. Een grote groep rijdt nog in 
een eigen auto. Verantwoord of niet.  
Het weten waar je moet zijn voor hulp, daar is de oudere iets minder sterk in of het is nog niet aan de 
orde geweest. Ouderen lossen het liefst alles zelf op.  
 
Behoeften en verlangens  
 
Zelfstandig autorijden 
De stap van een eigen auto rijden naar afhankelijk zijn van een (dure) deeltaxi vinden veel ouderen te 
groot. Dus blijven ze zo lang mogelijk in de eigen auto rijden. 
 
Openbaar vervoer 
Het openbaar vervoer is van geen betekenis in de regio. Een gemiste kans, vinden veel ouderen. Juist 
in de kleine kernen is er behoefte aan alternatieve vervoersmogelijkheden. De buurtbus als openbaar 
vervoer is door de ouderen niet tot nauwelijks genoemd. Het werkveld geeft aan dat hun ervaring 
met de buurtbus prettig is. 
   
Gemeente Altena 
Door het hele onderzoek heen hebben ouderen hun zorgen geuit als het gaat om de communicatie 
van de nieuwe gemeente Altena. Ze zijn bang dat het niet duidelijk zal zijn waar ze terecht kunnen 
met hun, vaak persoonlijke, vragen. Ook de afstand tot de gemeente baart zorgen. Ouderen hebben 
het idee dat de gemeente minder goed voeling zal hebben met wat nodig is in de kernen, die nu al zo 
klein zijn.  
 
Verbeterpunten/ maatregelen 
• Verkeerskennis en rijvaardigheid actueel houden en blijven meten bij ouderen; 
• Deeltaxi zonder indicatie is erg duur; 
• Er is geen vervoer op maat of afspraak; 
• Men weet niet waar informatie te vinden is, als het nodig blijkt te zijn. Voorlichting werkt niet, 
maar vinger aan de pols houden (door middel van ouderenadviseurs of vrijwilligers) kan een uitkomst 
bieden;  
• Duidelijkheid naar de oudere over de nieuwe gemeente: in grote letters en eenvoudige taal. 
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Samenvatting en eindconclusie 
 
Het onderzoek ‘80+ in Aalburg’ gaat om de behoeften, verlangens en levenssituaties van de 80-
plusser in gemeente Aalburg, anno 2018. Het gaat over kwaliteit van leven. Over hoe de oudere dit 
beleeft en zijn of haar leven inricht.  
 
Om dit te onderzoeken zijn er 147 (30,7% van alle 80-plussers van Aalburg) intensieve gesprekken 
geweest tussen de ouderen en onze interviewkoppels, bestaande uit een professional vergezeld door 
een vrijwilliger. Gesprekken van meer dan een uur, soms twee. Geen vragenvuur, maar een 
meanderend, onderhoudend gesprek over alles wat de oudere bezig kan houden. Van haakmotieven 
tot het delen van intiem verdriet. Het is een onderzoek waar vertrouwen de basis vormde voor het 
delen van gevoel en feit.  
 
De uitkomsten zijn daardoor soms verrassend intiem en eerlijk, maar vaker nog bevestigend. De 80-
plusser in Aalburg is over het algemeen zelfstandig, tevreden, actief en verdient het serieus genomen 
te worden.  Dit document is daarom ook vooral een weergave van de veerkracht van deze generatie 
en dient als inspiratie voor ons allemaal. 
 
Aan de gesprekken heeft een vragenlijst ten grondslag gelegen met als gespreksonderwerpen de 
leefgebieden: wonen, zorg, welzijn, eenzaamheid, veiligheid, financiën en mobiliteit. 
 
Met de uitkomsten van deze gesprekken hebben we de deelvragen van ons onderzoek voor dit 
moment kunnen beantwoorden. 
 

Deelvragen  
• Is er verandering of verbetering nodig? 
• Op welke gebieden is extra aandacht nodig? 
• Welke acties en maatregelen leiden tot verbetering van de kwaliteit van leven? 

 
Gedeeltelijk vindt u de beantwoording van deze vragen expliciet genoemd in de aanbevelingen. Voor 
alle maatschappelijke organisaties bevat dit rapport echter ook voldoende informatie om de zorg en 
het welzijn van ouderen op een hoger plan te brengen en aan te laten sluiten bij de behoeften. 
 
Per leefgebied hierbij onze bevindingen en conclusies:  
 
Wonen  
(pagina 14-18) 
 
Woonsituatie 80-plussers 
De 80-plussers in Aalburg zijn tevreden over de staat en ligging van hun woning. Ze willen vooral zo 
lang mogelijk, verantwoord, blijven wonen in de kern en in het huis waar ze ooit geboren, getrouwd 
of voor werk naartoe getrokken zijn.  
 
De kwaliteit van de woonomgeving is daarnaast belangrijk voor ouderen. Hun leefwereld wordt door 
fysieke beperkingen en wegvallende leeftijdsgenoten/familie steeds kleiner. Ook door een ander 
leefritme (geen werk) wordt de directe omgeving belangrijker.   
 
Verbeterpunten/maatregelen 
• Extra aandacht voor de trottoirs: zijn deze rollatorbestendig? 
• Zorg dragen voor voldoende betaalbare seniorenwoningen; 
• Inzetten op de bouw van levensbestendige woningen 



46 
 

 
Zowel ouderen als het werkveld geven aan dat er behoefte zou kunnen zijn aan het bouwen van 
levensbestendige woningen. Waar echtparen langer samen kunnen blijven, aanpassingen niet direct 
nodig zijn en de oudere ook kan blijven genieten van de kern waar hij of zij verblijft. Het aanleggen 
van hofjes is eveneens ook wenselijk als het gaat om met elkaar zo lang mogelijk zelfstandig te blijven 
wonen.  
 
Zorg  
(pagina 19-23) 
 
Gezondheidssituatie 
De Aalburgse oudere is fit en actief. Ze slapen niet al te best, vergeten wel eens wat, maar zijn verder 
nuchter in het ouder worden. Ze hebben een groot informeel netwerk en maken daar gebruik van. 
Kinderen, buren en andere familie bieden hulp en uitkomst bij het verslechteren van de gezondheid.  
 
De professionele zorg wordt positief ervaren. Opvallend is dat de beoordeling veelal positiever 
wordt, naarmate de desbetreffende zorgverlener dichterbij staat en meer contact heeft met de 
oudere. Zo worden huishoudelijke hulpen lovend beoordeeld en ook wijkverpleegkundigen zijn graag 
geziene gasten.  
 
Verbeterpunten/ maatregelen 
• Aandacht voor (het gebrek aan) te verlenen zorg van de huisartsen in Wijk en Aalburg; 
• Aandacht voor de “vanzelfsprekende ”zorg van mantelzorgers; 
• Aandachtspunt: als het niet meer gaat en het netwerk klein is, waar komt de zorg dan vandaan? 
 
Welzijn  
(pagina 24-27) 
 
Welzijnssituatie 
Over het algemeen is de Aalburgse oudere gelukkig. Ze zijn actief betrokken bij hun leefomgeving en 
vinden persoonlijk contact belangrijk. Relaties met kinderen en leeftijdsgenoten zijn bepalend voor 
het welbevinden van de ouderen.  
 
Kerk en geloofsovertuiging zitten diepgeworteld in deze Aalburgse generatie. Het maakt deel uit van 
hun levensvisie. Ze zijn positief ingesteld, ook als het gaat om de toekomst. Dankbaar en vol 
vertrouwen kijken ze uit naar wat het leven nog te bieden heeft. 
 
Toch valt op dat steeds 20% van de respondenten aan geeft dat zij niet gelukkig zijn, de toekomst 
somber inzien en weinig contacten hebben.   
 
Verbeterpunten/ maatregelen 
• Ouderen willen smartphone, tablet of laptop leren gebruiken, maar wel op hun eigen niveau (thuis, 
eigen middelen en tijd); 
• Start een kookcursus, met name voor mannen, bevordert zelfstandigheid en sociale contacten; 
• Menselijk contact doet de mens opbloeien: hoe kan de fysiek of mentaal beperkte oudere toch 
contact hebben en onderhouden? Vrijwilligers en maatjes kunnen uitkomst bieden; 
• Extra aandacht voor de ouderen die geen of weinig bezoek krijgen; 
• Aansluiten bij (vroegere) passies van 80-plussers. 
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Eenzaamheid  
(pagina 28-31) 
 
Situatie  
De 80-plusser voelt zich niet direct eenzaam, wel eens alleen. Het gevoel van alleen zijn wordt 
bepaald door verlies, levensvisie en veerkracht. De Aalburgse oudere heeft veel meegemaakt als het 
gaat om verdriet: ruim de helft heeft een kind verloren. Een gemis dat diepe impact heeft op het 
leven van een oudere.  
 
Negatieve gedachten zijn geen mens vreemd, zo ook niet de ouderen in Aalburg. Er is een kleine 
groep die werkelijk depressieve gevoelens koestert.  
 
Praten doet de oudere niet graag over dit soort onderwerpen, toch geven de meeste ouderen aan 
weleens met anderen te delen hoe ze zich voelen. 
 
Verbeterpunten/maatregelen 
• Actieve opsporing eenzaamheid noodzakelijk: ouderen die eenzaam zijn, scoren op alle velden 
negatiever; 
• Opvolging en aandacht bij ingrijpende gebeurtenissen in het leven van 80-plussers is nodig; 
• Hulp op maat bij eenzaamheid, persoonlijk aanbod: mentale gesteldheid is persoonsgebonden; 
• Bij aanbod rond eenzaamheid aansluiten bij zinvolle activiteiten; minder groepsgericht (tenzij 
lotgenoten), meer persoonlijk. 
 
Veiligheid  
(pagina 32-35) 
 
Veiligheidssituatie 
De 80-plusser in Aalburg voelt zich veilig, ondanks dat een derde gevaarlijke situaties heeft 
meegemaakt. Het vertrouwen in de medemens is groot, maar dan vooral als het gaat om mensen uit 
de directe omgeving.  
 
Thuis kunnen ouderen nog prima uit de voeten. Als ondersteuning heeft de helft wel een systeem 
van sociale personenalarmering in huis. Meestal op aanraden en aandringen van de kinderen.  
 
Verbeterpunten/maatregelen 
• Duidelijkere aanwezigheid van politie gewenst? 
• Stimuleer weerbaarheid van ouderen: door bijvoorbeeld meer voorlichting te geven over de   
   mogelijke gevaren; 
• Sociale alarmering en veiligheid in huis op maat en naar behoefte uitbreiden: te denken ook aan 
   bijvoorbeeld een camera naast de deur, waardoor de oudere al op voorhand kan bepalen of men   
   de deur wil openen voor een onbekende; 
• Aandacht voor valpreventie; 
• Aandacht voor bestrating (zie leefgebied Wonen): door een beter wegdek kan de oudere zich 
   veiliger verplaatsen. 
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Financiën  
(pagina 36-39) 
 
Financiële situatie 
De Aalburgse oudere is niet rijk, maar kan rondkomen. Ze weten niet altijd waar ze moeten zijn voor 
eventuele financiële hulp, maar dit lijkt ook niet altijd nodig te zijn. Ze hebben goed zicht op de eigen 
uitgaven en regelen nog veel zelf. 
 
Dat neemt niet weg dat de meeste ouderen moeten leven van AOW en daarbij eventueel een klein 
pensioen. De 80-plussers geven dan ook aan zich niet alles te kunnen permitteren en zichzelf soms 
zaken te moeten ontzeggen. 
 
Verbeterpunten/ maatregelen 
• Faciliteren van digitale leermogelijkheden: vanuit de bank of gemeente. Op persoonlijk niveau: aan 
huis, met eigen middelen, vertrouwelijk, zie ook leefgebied Welzijn; 
• Let op de (te hoge) huurverschillen tussen woningen; 
• Voorkom onderbenutting van voorzieningen: geef voorlichting over de mogelijkheden; 
• Zorg voor, ook financieel, sociaal beleid voor de 80 -plussers; 
• Welzijnsvoorzieningen moeten betaalbaar zijn; 
• Aandacht voor duidelijk te vinden hulpaanbod als het niet gaat; 
• Aandacht voor mogelijke (financiële)ouderenmishandeling. 
 
Mobiliteit  
(pagina 40-43) 
 
Mobiliteitssituatie 
De Aalburgse oudere zorgt ervoor wel te komen waar hij of zij wil zijn. Ouderen houden van de 
buitenlucht en gaan er dan ook veel op uit met gebruik van een rollator. Een grote groep rijdt nog in 
een eigen auto. Verantwoord of niet.  
 
Het weten waar je moet zijn voor hulp, daar is de oudere iets minder sterk in of het is nog niet aan de 
orde geweest. Ouderen lossen het liefst alles zelf op.  
 
Verbeterpunten/ maatregelen 
• Verkeerskennis en rijvaardigheid actueel houden en blijven meten bij ouderen; 
• Deeltaxi zonder indicatie is erg duur; 
• Er is geen vervoer op maat of afspraak; 
• Men weet niet waar informatie te vinden is, als het nodig blijkt te zijn. Voorlichting werkt niet altijd, 
maar vinger aan de pols houden (door middel van ouderenadviseurs of vrijwilligers) kan een uitkomst 
bieden;  
• Duidelijkheid naar de oudere over de nieuwe gemeente: in grote letters en eenvoudige taal. 
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Vervolg 
In deze samenvatting per leefgebied is te zien dat er heel wat grotere of kleinere 
verbeterpunten/maatregelen zijn waaraan gewerkt kan worden. Sommige maatregelen betreffen 
meer dat één leefgebied. Wij verwachten dat bepaalde verbeterpunten/maatregelen snel opgepakt 
kunnen worden, waarbij wij als Pro Seniore bij bepaalde punten een voortrekkersrol willen vervullen. 
U vindt verderop onze directe aanbevelingen.  
 
Nieuwe gemeente 
Er zijn nogal wat ouderen die aangeven dat de voorgenomen herindeling tot één gemeente Altena 
zorgen baart. De lijnen worden minder kort, men kent de vertegenwoordigers in het 
gemeentebestuur niet meer en ook de ambtenaren, die met de leefgebieden tot nu toe te maken 
hebben, zijn niet de herkenbare personen die men gewend was.  
 
Tevens zijn de diverse kernen erg gesteld op hun identiteit, blijft deze voldoende gerespecteerd? 
Daarom zijn we blij dat we samen met de gemeente Aalburg deze foto hebben kunnen maken van 
hoe de 80-plussers in (de kernen van) Aalburg hun leven ervaren en wat de minimale verwachtingen  
zijn in de nieuwe gemeente Altena.  
 
Als de bevindingen mogen worden vertaald naar de andere twee gemeenten dan biedt de (positieve) 
instelling van 80-plussers een geweldige kans om van de gemeente Altena een gemeente te maken 
waar echte aandacht is voor ouderen en waar naar deze groep geluisterd wordt.   
 
Daarnaast een gemeente waar goed gezorgd wordt voor die ouderen die de zorg werkelijk nodig 
hebben. Aan alle maatschappelijke partners willen wij vragen samen met ons verantwoordelijkheden 
te (blijven) nemen en te zorgen voor persoonlijke zorg en welzijn voor de 80-plussers in ons midden. 
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Aanbevelingen 
 
Onderstaand vindt u de aanbevelingen zoals wij deze uit het rapport gedestilleerd hebben. Natuurlijk 
geven wij, door het als aanbeveling te formuleren, hier prioriteit aan. Het grote belang of als de 
betreffende aanbeveling relatief makkelijk te verwezenlijken is, zijn hierbij leidend. De aanbevelingen 
zijn gerangschikt naar leefgebied. 
 
We hebben gemerkt hoeveel belang de bevraagde 80-plusser er aan hecht dat er ook echt iets 
gedaan wordt met het rapport. Een logische gedachte.  
 
Naast het beroep dat op maatschappelijke partijen en de gemeente wordt gedaan om de 
aanbevelingen concreet om te zetten in daden nodigen wij partijen uit om ook zelf, wellicht tevens 
voor de eigen organisatie, belangrijke wensen van ouderen uit dit rapport te halen en actie te 
ondernemen. 
 
Om het zo makkelijk mogelijk te maken hebben wij de aanbevelingen als volgt opgebouwd: 
 
•  Wat: waar gaat het over; 
• Waar: geldt het voor de hele gemeente Aalburg? Of voor een enkele kern; 
•  Wie: welke instantie (gemeente, maatschappelijk partij) of welke vrijwilligers kunnen dit 

oppakken of kunnen helpen tot een invulling van de aanbeveling te komen; 
•  Waarom: onderbouwing van de noodzaak van de aanbeveling. 
 
 
Wonen 
 
Wat:   Verbeter de bestrating.  
Waar:   Uit het onderzoek is informatie te halen waar de bestrating als slecht wordt ervaren.  
Wie:  Hierbij is de gemeente aan zet. 
Waarom:  Veel ouderen wandelen met of zonder rollator. Dat moet veiliger kunnen 

plaatsvinden. Een rollatorvriendelijke bestrating is tevens geschikt voor, al dan niet 
elektrische, rolstoelen en scootermobiels. 

 
Zorg 
 
Wat:   Treed in overleg met de huisartsen over kritiek op het functioneren 
Waar:   Voornamelijk in Wijk en Aalburg. 
Wie:   Hierbij is de gemeente aan zet. Maatschappelijke partijen kunnen een rol vervullen 

als zij deel gaan uitmaken van de oplossing. 
Waarom:  De huisartsenzorg is de afgelopen jaren sterk veranderd. Zaken worden gedelegeerd 

naar praktijkondersteuners. De praktijkondersteuners krijgen een gunstige 
beoordeling. Dat lijkt het probleem niet te zijn, wel de bereikbaarheid, de 
klantvriendelijkheid, de aandacht en misschien het begrip van huisartsen (in Wijk en 
Aalburg) voor ouderen. Nu ouderen langer zelfstandig thuis wonen, is het te 
verwachten dat er thuis ook meer huisartsenzorg moet worden gegeven.  
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Wat:  Mantelzorgers blijven ondersteunen en de ondersteuning lokaal uitbreiden.  
Waar:   Werkgebied zorgteam Aalburg, wijkteam Aalburg/Altena 
Wie:   Gemeente betreffende het beleid, voor de uitvoering Stichting Welzijn Pro Seniore in 

samenwerking met maatschappelijke partijen/ organisaties uit het werkgebied en het 
wijkteam. 

Waarom:  Mantelzorgondersteuning wordt op dit moment geleverd vanuit de gemeente 
Aalburg door de mantelzorgconsulent. Dit heeft een hecht netwerk opgeleverd en 
mantelzorgers voelen zich goed gesteund. Met de vorming van één gemeente Altena 
zal de functie van de mantelzorgconsulent naar verwachting niet belegd blijven bij de 
gemeente. Stichting Welzijn Pro Seniore wil dit graag overnemen samen met andere 
partijen. Het spreekt vanzelf dat de wijze waarop en de condities die daarbij horen, 
moeten worden besproken en afgesproken met de gemeente Aalburg. Een 
aanbeveling om snel op te pakken wil de kwaliteit behouden blijven. 

 
Welzijn 
 
Wat:   Organiseer “instructie” aan huis voor smartphone, tablet en/of laptop. 
Waar:   In alle kernen voor ouderen die daarom vragen of gaan worden uitgedaagd om ook 

mee te doen. De instructie aan huis geven. 
Wie:   Partner zoeken bijvoorbeeld Seniorweb, student aan huis, of schoolproject 
Waarom:  Ouderen hebben aangegeven in meerderheid niet te kunnen meekomen in de 

digitale ontwikkelingen. Tegelijkertijd is er wel interesse als het dichtbij komt (appen, 
foto’s van kleinkinderen, skype) of moet, zoals telebankieren (zie ook leefgebied 
Financiën). Daar komen de ontwikkelingen in de zorg bij: digitale hulpverlening in 
aanvulling op persoonlijke contacten. Ook de personenalarmering en domotica gaan 
steeds vaker via smartphone of tablet. 
Ouderen willen graag hierbij persoonlijke ondersteuning met het eigen apparaat en 
willen alleen dat leren wat direct in hun situatie nodig is, aan huis.  

 
Wat:   Start (wederom) een kookcursus voor mannen 
Waar:  In een geschikte kookomgeving, bijvoorbeeld een dorpshuis. 
Wie:   Stichting Welzijn Pro Seniore samen met een te zoeken partner. 
Waarom:  Een groot deel van de mannelijke 80-plussers heeft aangegeven het jammer te 

vinden dat ze niet kunnen koken. Als hun vrouw wegvalt, is het enige alternatief om 
gebruik te maken van een maaltijdvoorziening. Om zelfstandigheid te behouden, 
sociale contacten op te bouwen en daarmee het welzijnsgevoel te versterken, is een 
kookcursus zeer gewenst. Daarbij zijn de behaalde resultaten uit het verleden (er is al 
eens een kookcursus voor mannen geweest), mede aanleiding voor deze 
aanbeveling. 

 
Wat:   Benoem ouderenadviseurs, zorg voor opleiding en continuïteit.  
Waar:   Sluit aan bij werkgebied gebiedsteam. 
Wie:   Stichting Welzijn Pro Seniore pakt dit op in 2018.  
Wie nog meer: Stichting Welzijn Pro Seniore kan dit alleen doen met de medewerking van de 

gemeente (bijvoorbeeld “nieuwe” 75+mensen aanschrijven en andere 
privacygevoelige logistieke hulp).  De medewerker van voormalige welzijnsinstelling 
De Vleet heeft inspiratie geboden. 

Waarom:  In het actieplan “Eén tegen eenzaamheid” pleit minister De Jonge voor een jaarlijks 
huisbezoek aan alle 75-plussers. In dit onderzoek heeft 83% (122) van de bezochte 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2018/03/20/actieprogramma-een-tegen-eenzaamheid
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ouderen toestemming gegeven om het dossier te bewaren en door gekwalificeerde 
medewerkers te laten gebruiken. Een vliegende start voor de ouderenadviseurs! 
 
De opleiding tot ouderenadviseur wordt in ieder geval dit najaar gevolgd door de 
eerste zes vrijwilligers. Om met de < 800 75-plussers jaarlijks persoonlijk of 
telefonisch contact te hebben zijn natuurlijk veel meer vrijwilligers nodig. Te 
verwachten is echter dat niet elke 75-plusser dit jaarlijkse contact ook echt wil en 
nodig heeft. Ons doel is ervoor te zorgen dat in ieder geval de mensen die het 
moeilijker hebben jaarlijks of vaker contact kunnen hebben, waarbij de 
ouderenadviseurs meehelpen met het verminderen van de eenzaamheid.  
Wij zijn van plan hiervoor het aantal ouderenadviseurs uit te breiden tot een 
twaalftal in het werkgebied gebiedsteam. 

 
 
Eenzaamheid 
 
Wat:   Zorg voor maatjescontacten bij o.a. eenzaamheid en voor zwaarbelaste 

mantelzorgers 
Waar:   In de kernen 
Wie:   Vrijwilligerscentrale, Stichting Welzijn Pro Seniore, Seniorenverenigingen en 

dorpsraden. 
Waarom:  Het hebben van een maatje helpt mensen vaak over de drempel als het gaat om het 

aangaan van contacten en het ondernemen van zinnige en recreatieve activiteiten. 
Het kan net het verschil maken voor mensen om te horen en gehoord te worden en 
ertoe te doen. Via contact met een maatje kan bovendien (zwaarbelaste) 
mantelzorgers weer wat lucht worden gegeven. 

 
 
Veiligheid 

Wat:   Maak gebruik van domotica- mogelijkheden in Woonzorgcomplexen en organiseer 
domotica op maat in andere woningen.  

Waar:   Gemeente Altena 
Wie:   Stichting Welzijn Pro Seniore heeft sociale personenalarmering en andere 

veiligheidsapparaten/sensoren en het daarbij behorende netwerk. Samen met 
woningcorporaties en zorgaanbieders ontstaan mogelijkheden voor meer veiligheid 
in en om het huis. 

Waarom:  Uit het onderzoek blijkt dat ouderen zich weliswaar veilig voelen in huis maar niet 
altijd veilig gedrag vertonen of werkelijk veilig zijn. Vraag gestuurd aanbod is zich aan 
het ontwikkelen. Daarop kan worden ingespeeld. 
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Financiën 
 
Wat:   Wees alert bij mogelijke financiële problemen, zorg daarbij voor een ruimhartig 

sociaal beleid, en houdt rekening met mogelijke (financiële) ouderenmishandeling  
Waar:   Werkgebied 
Wie:   Gemeente, gebiedsteam/wijkteam Aalburg/Altena, maatschappelijk werk, 

formulierenbrigade 
Waarom:  Over financiën praat men niet graag, zeker niet als er weinig besteedbaar geld is of 

zelfs schulden. Veel ouderen laten hun administratie over aan de kinderen of aan 
buitenstaanders en hebben daar zelf geen zicht op. Dat is in sommige gevallen het 
beste.  

 
Echter besef dat niet elk kind, elke buitenstaander altijd goede bedoelingen heeft. 
Zaken kunnen scheefgegroeid zijn en omwille van de lieve vrede stilgehouden 
worden. Het gaat niet altijd om geld het kan ook gaan om lichamelijke of geestelijke 
mishandeling. Signalering hiervan kan eenieder doen, daadwerkelijke hulp hoort bij 
de professional.  
Hanteer een ruim financieel beleid voor ouderen zodat zij mee kunnen doen en 
weerbaar zijn. 

 
 
Mobiliteit 
Wat:   Onderzoek makelaarschap particuliere mogelijkheden voor mobiliteit en tevens het 

geven van informatie daarover. 
Waar:   Dit kan op “Altenaschaal” 
Wie:   Gemeente Altena 
Waarom:  De nieuwe gemeente Altena heeft 21 kernen. In oppervlakte is het de grootste 

gemeente van Brabant. Misschien wel de gemeente, zonder centrale kern(!) en met 
het slechtste interne openbaar vervoer. Voor ziekenhuizen, station, schouwburg, 
grotere winkels en een flink aantal scholen moet gereisd worden buiten de 
gemeentegrenzen. Op zich een voordeel want hoe verder weg, hoe beter het 
vervoer.  

 
Er ligt een uitdaging om in aansluiting op de buslijnen die er wel zijn en de 
buurtbussen een plan van vraag en aanbod op te zetten. Dat levert weliswaar geen 
zelfstandige verplaatsingsmogelijkheden op, maar wel maatwerk met eventueel wat 
sociaal contact. Veel ouderen rijden nog zelf auto, misschien is een en ander nog 
beter combineerbaar. 
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Rapportage ‘80+ in beeld’     26-10-2017 
Inleiding 
Op donderdag 26 oktober 2017 vond de zorgconferentie ‘80+ in beeld’ plaats in d’Alburcht te Wijk en 
Aalburg. Aanleiding: de noodzaak om zicht te krijgen op het leven, de behoeften en toekomst van 80-
plussers in de gemeente.  Stichting Welzijn ProSeniore en de gemeente Aalburg zijn de 
initiatiefnemers. 
 
De avond 
Er waren ruim 45 deelnemers aanwezig. Van vrijwilligersorganisaties tot overheid en huisartsen tot 
kerken. Een divers gezelschap. Samen op zoek naar vragen die we allemaal graag zouden stellen aan 
de 80-plussers binnen de gemeente. Onder leiding van Annelies Baerveldt (TouchMedia) werd er 
nagedacht over de verschillende leefgebieden van ouderen.  
 
Op weg geholpen door een vijftal portretten van burgers uit de gemeente, kon men voortvarend te 
werk gaan. De uitkomsten vindt u in deze rapportage.  
 
Veel leesplezier! 
 
Hartelijke groet, 
Annelies Baerveldt en Joyce Lubbers 
(TouchMedia en Stichting Welzijn ProSeniore)   
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Doel zorgconferentie 
De zorgconferentie werd gehouden met als doel vragen te verzamelen. Vragen die leven bij de 
deelnemers. Een vrijwilliger zal andere vragen stellen aan een 80-plusser, dan een 
praktijkondersteuner. We hebben immers allemaal andere belangen en informatie nodig om de zorg 
en welzijn rondom een oudere uit te voeren. 
 
Om ouderen ook in de toekomst te voorzien van de juiste zorg en hun welzijn te optimaliseren, zijn 
er antwoorden nodig.  
 
Met die antwoorden kan er beter ingespeeld worden op toekomstig beleid. Vraag en aanbod komen 
zo dichter bij elkaar.  
 
Programma 
Ons doel voor de avond was dan ook om die vragen op papier te krijgen. Op een speelse manier. In 
een ontspannen sfeer en in een divers gezelschap hoopten we op een brede input.  
 
We maakten hierbij gebruik van een vijftal portretten van burgers uit de gemeente Aalburg. Een foto 
met naam en leeftijd, niets meer.  
 
Vooroordelen en achtergrond kunnen het beeld kleuren van een vrijwilliger, huisarts of ambtenaar. 
Precies wat we zochten. Die achtergrond en ervaringen van de deelnemers waren essentieel voor het 
stellen van vragen die we zelf niet konden bedenken.  
 
Daarom vroegen we ook om een eigen invulling van de vragen die ze hadden opgesteld. Wat zou de 
betreffende persoon antwoorden op de gestelde vragen? Natuurlijk was het een beetje gissen, want 
ze kenden de persoon niet. Toch voor het onderzoek een interessante observatie.  
 
Tot slot lieten we een tweetal video’s zien van de interviews die we met de mensen hadden 
gehouden. Daaropvolgend was een nabespreking van de vragen een mooie aanvulling. 
  
Zo probeerden we een compleet beeld te krijgen van wat er vanuit de ‘aanbod’-kant leeft. 
 
Er kwamen veel verwachte, maar toch ook verrassende zaken uit de avond. We hebben getracht de 
informatie te bundelen en hier conclusies aan te verbinden.  
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Voorwerk: portretten 
In de voorfase van ons onderzoek en in voorbereiding op de zorgconferentie spraken wij een zestal 
mensen over het ouder worden. De interviews namen 1-1,5 uur in beslag en zijn allemaal 
gedocumenteerd op film én aantekeningen.  
 
Daarbij hebben we gekozen om als duo de interviews af te nemen. Zo konden we een redelijke 
objectiviteit waarborgen en een breed scala aan onderwerpen aansnijden.   
 
We hebben geprobeerd om een diverse groep aan te spreken. Vaste voorwaarden: de oudere woont 
nog zelfstandig en is goed aanspreekbaar.  
 
Dit waren de geïnterviewden: 

1. Mevrouw A;  
88 jaar, wonend in Wijk en Aalburg, weduwe, 6 kinderen, thuiszorg en hulp van 
omwonenden en kinderen 

2. Meneer B; 
83 jaar, wonend in Wijk en Aalburg, weduwnaar, 2 kinderen, is actief als vrijwilliger (rijd 
mensen rond) en heeft huishoudelijke hulp 

3. Mevrouw C; 
92 jaar, wonend in Wijk en Aalburg, weduwe, geen kinderen, hulp van familieleden 

4. Mevrouw D; 
88 jaar, wonend in Wijk en Aalburg, komend uit Meeuwen, man woont in Wijkestein 
(vergevorderde dementie), 2 kinderen (1 levend), hulp van instanties, zelf mobiel 

5. Echtpaar E; 
75 en 80 jaar, wonend in Meeuwen, afhankelijk van de zorg van de kinderen 

 
Allen hebben toestemming gegeven om de interviews te gebruiken.  
 
Eigen observatie 
Alleen al in de interviews ontdekten we de onvolledigheid van onze vragen. Bij ons eerste bezoek 
stelden we andere vragen dan bij de laatste. Het gaf ons een duidelijke motivatie voor het ‘compleet’ 
maken van een alomvattende vragenlijst.  
 
We konden de vragen classificeren in leefgebieden. Met deze ontdekking in het achterhoofd zijn we 
de avond verder gaan voorbereiden.  
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Uitkomsten 
 
Vragen 
Er waren acht groepen actief die zich bogen over de volgende twee vragen: 
 

1. Wat zou jij van deze persoon willen/moeten weten? 
2. Wat verwacht je dat ze zullen antwoorden? -> stel samen een profiel op 

 
Onderverdeling 
De antwoorden op de eerste vraag hebben we ondergebracht in leefgebieden. Hieronder een 
overzicht van de meest gestelde vragen: 
 

Leefgebied Vraag 
Netwerk Wie zorgt er voor u? 
 Heeft u kinderen die voor u zorgen? 
Welzijn Hoe gaat het met u? 
 Voelt u zich wel eens eenzaam? 
 Bent u nog zelfstandig genoeg? 
 Heeft u nog plezier in het leven? 
Veiligheid Hoe veilig voelt u zich? 
 Wie regelt uw financiën? 
Zorg Wat ontvangt u aan zorg? 
 Kookt u nog voor zichzelf? 
 Heeft u vervoer? 
 Wat vindt u van uw woning? 

 
Er zijn meer vragen gesteld, deze voegden echter weinig toe aan het geheel. De meest gestelde 
vraag ging over het netwerk van de geïnterviewden. Die vraag werd veruit in alle groepen en voor 
alle portretten gesteld.  
 
Opvallende vragen 
Er waren ook een aantal opmerkelijke vragen die de vermelding waard zijn: 
 
• Hoe heeft u WOII ervaren? 
• Hoe is uw huwelijk? 
• Bent u op zoek naar een nieuwe relatie? 
• Bent u seksueel nog actief? 
• Ervaart u verschil in gemoed in de winter vs. zomer? 
• Bent u op de hoogte van de actualiteit?  
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Profiel 
In antwoord op de tweede vraag kwamen veel profielschetsen overeen. Deze hebben we gevormd 
tot een beeld. Of deze overeenkomen met de werkelijkheid hebben we ook de, ons bekende, feiten 
bijgevoegd. 
 
Portret 1: mevrouw A 
 
Beeld: 
• Ze is niet mobiel, veel hulp nodig -> alarmering 
• Ze is neerslachtig; zorg kan beter 
• Ze heeft luisterend oor nodig 
• Ze heeft een goed huwelijk gehad, maar vindt het nu zwaar 
 
Werkelijkheid: 
• Ze is al lange tijd weduwe, maar voelt zich niet eenzaam 
• Ze is zelfstandig en bouwt haar mobiliteit op door zelf zorg  
aan te leren, mee te doen met ‘Nederland beweegt’ en elke  
week met haar dochter boodschappen te doen 
• Ze is dankbaar dat ze nog zo goed mocht herstellen na  
een zware val van de trap. 
• Tevreden over de zorg; haar kinderen zorgen goed voor haar en ze heeft zelfs minder professionele 
zorg nodig  
• Veel aanspraak met vriendelijke buren; eet elke dag ergens anders en haar zus woont naast haar. 
Elke dag bezoek.  
• Alarmering was nodig na een zware val van de trap. Sindsdien slaapt ze beneden. 
 
Portret 2: meneer B 
 
Beeld: 
• Het is een opgewekte, positieve man 
• Actief in de maatschappij 
• Doet alles nog zelf 
• Hij vindt het zwaar om alleen te zijn 
 
Werkelijkheid: 
• Positieve man, leunt op zijn geloof. 
• Actief als vrijwilliger; rijdt mensen rond als een soort taxidienst 
• Heeft alleen huishoudelijke hulp 
• Weduwnaar sinds een aantal jaar 
• Hij zorgt ervoor dat elke dag gevuld is 
  



61 
 

Portret 3: mevrouw C: 
 
Beeld: 
• Het leven was hard voor haar (veel meegemaakt) 
• Een echte aanpakker 
• Positief ingesteld 
• Vindt het fijn om er goed uit te zien 
• Zelfstandig 
 
Werkelijkheid: 
• Weduwe, zonder kinderen 
• Woont in een appartementencomplex waar er op haar  
 gelet wordt 
• Elke marktdag stelt ze haar huis open voor dames om een kopje koffie te komen drinken; is sociaal 
• Voelt zich wel eens eenzaam, maar is blij met aanspraak van mensen bij bijvoorbeeld bushokje 
tegenover haar appartement (begane grond) 
• Gaat regelmatig naar de kapper 
• Is paar maanden geleden overvallen in haar huis 
 
Portret 4: mevrouw D 
 
Beeld: 
• Neerslachtig, depressief 
• Veel zorg nodig; niet mobiel; 
• Kinderen zijn druk en dus niet veel aanwezig 
• Eenzaam en komt dus niet vaak buiten 
 
Maar ook tegenovergestelde bij één groep: 
• Open houding 
 
Werkelijkheid: 
• Woont sinds kort in Wijk en Aalburg om bij haar man  
te zijn die dementerend is en opgenomen in Wijkestein. 
• Vindt het moeilijk om zich aan dit nieuwe bestaan aan te passen 
• Fysiek geen klachten en ook geen hulp nodig 
• Loopt elke dag een rondje buiten 
• Dochter is overleden en andere dochter woont ver weg 
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Portret: echtpaar E 
 
Beeld: 
• Zijn gelukkig en alles loopt goed 
• Geloof en kerk zijn belangrijk 
• Mevrouw ziet er ouder uit dan haar man 
• Ze redden zich nog prima 
 
Werkelijkheid: 
• Meneer kan geen auto meer rijden en daardoor zijn ze volledig afhankelijk van de kinderen die ze 
hebben 
• Ze kerken in Veen 
• Mevrouw heeft ernstige gezondheidsproblemen en is daardoor niet mobiel 
• De huidige woning is na 54 jaar toch ontoereikend en ze zijn bezig met de toekomst; aanpassingen 
of verhuizen? 
 
Portret X 
Als afsluitend geheel hadden we Portret X toegevoegd. Een karikatuur van een gemiddelde 80-
plusser. Hierbij wilden we vooral richten op het beeld wat al heerst over deze doelgroep. De 
omschrijvingen die het meest genoemd werden (op volgorde van aantal): 
 
• ‘Ik zit opgesloten in mijn dorp’ – vervoersproblemen en ontbreken voorzieningen in omgeving 
• ‘Wie ziet mij?’- eenzaamheid 
• ‘Nors, niet toegankelijk’- levenshouding 
• ‘Ik red het financieel niet’ – mogelijkheden 
• ‘Wie kan ik vertrouwen?’ – veiligheid 
 
Aanvullend 
Goed om te vermelden is dat veel van de geportretteerden bekenden waren van de deelnemers. 
Sommigen kenden hen vanuit hun professionele relatie, anderen puur sociaal. Niettemin was het 
opvallend dat een relatie tot de 80-plusser niet per definitie een helder beeld betekende.  
 
Resultaat 
Het resultaat van de avond bleek tweeledig;  
 
• We kregen de vragen in het vizier die nodig zijn om een compleet te krijgen van de 80-plusser. 
• We konden de ‘aanbod’-kant verrassen en laten stilstaan bij hun eigen rol. 
 
Door het tonen van de video-interviews aan het einde bleek dat het beeld van de aanwezigen niet 
altijd correct was en bijgesteld diende te worden. Het leverde een scherpte op, waar we van hopen 
dat deze meegenomen zal worden in het uitvoeren van ieders taak.  
Vragenlijst 
Uit alle vragen en profielen kunnen we een soort vragenlijst halen. Hiermee kunnen we naar ouderen 
toe om zo in een enkel gesprek een zo breed mogelijk beeld te krijgen. De vragen zijn verdeeld over 
de verschillende leefgebieden. 
 
Leefgebieden 
  
• Netwerk  wie zorgen er voor de oudere vanuit het informele netwerk? 
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• Zorg   welke zorg is er aanwezig, hoe bevalt deze en is het voldoende? 
 
• Welzijn  is er nog plezier in het leven? Eenzaamheid? Kerk? 
 
• Veiligheid  alarmering bij ongelukken, wie zorgt voor financiën en voelt u zich veilig? 
 
• Dagelijks leven koken, huishouden, vervoer; hoe is dit geregeld? 
 
Conclusies 
Er zijn belangrijke lessen te trekken uit de resultaten van de avond én het vooronderzoek (de vijftal 
interviews).  
 

1. Door een eigen achtergrond en behoeftevraag kan het zijn dat er zaken gemist worden. -> 
geneigd om in eigen wereld/vak te blijven tijdens een gesprek 

2. Een statistiek (naam, leeftijd, adres en zorgsituatie) kunnen misleidend zijn als het gaat om 
het ervaren van kwaliteit van leven.  

3. Een oudere is niet per definitie negatief tegenover het leven (opvallend in veel antwoorden 
terug te vinden; depressiviteit). 

4. Niet alles zal naar voren komen in een gesprek (zoals in het geval van overval bij mevrouw), 
maar soms ervaren ouderen zaken niet als storend of lastig. De interpretatie van de oudere 
op een gebeurtenis zou leidende factor moeten zijn, terwijl het vaak het gevoel van de 
(mantel)zorger of familie is die grond is voor aanpassingen in zorg en veiligheid. Voorbeeld: 
‘Mijn kinderen wilden graag dat ik iemand voor de huishouding zocht.’ 

5. Huisartsen waren vrij negatief. Observatie uit gesprekken was dat ze veel bezig zijn met 
werkdruk en het opzetten van eigen initiatieven, zonder in gesprek te zijn geweest met deze 
doelgroep.  

6. Veel hulpverleners lijken zich zorgen te maken over de toekomst. Vraag is of dit terecht is. De 
ouderen die we spraken maakten zich geen noemenswaardige zorgen. 

7. De behoefte voor onderzoek lijkt gegrond. Beeld van ‘aanbieders’ en ‘ontvangers’ komt niet 
altijd overeen. Alleen door zelf in gesprek te gaan, is een beeld te vormen. 
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Aanbevelingen 
Na een verhelderende avond en de pilot die we gedraaid hebben, zouden we graag een voorstel 
doen rondom het vervolg. 
 
Een onderzoek naar de behoeften van 80-plussers in de gemeente Aalburg; waarom? Om in de 
toekomst nog beter ‘vraag’ en ‘aanbod’ op elkaar te kunnen laten aansluiten. Financieel, 
organisatorisch en structureel inzetten op werkelijk goede zorg en welzijn in de gemeente. Niet alleen 
voor de huidige generatie ouderen, maar ook de toekomstige.  
 
Betrouwbaarheid en aantallen 
Statistisch gezien is een onderzoek betrouwbaar als 95% van de doelgroep (80+) kans heeft gehad 
om input te geven op de onderzoeksvraag. In de vorm die wij voorstellen is slechts 30% nodig om 
een representatief onderzoek te genereren.  
 
Er zijn 479 zelfstandig wonende ouderen in de gemeente Aalburg. Alleenstaanden, echtparen en 
inwonende ouderen.  
 
30% zijn 145 ouderen. Met een foutmarge (mensen die afwijzen of ongeschikt blijken te zijn) van 
ongeveer 5% komen we in totaal op 170 burgers.  
 
Deze zouden we graag ‘random’ willen kiezen; zo krijgen we een divers beeld.  
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Vragenlijst                 Onderzoek 80+ in Aalburg 
 
Instructie voor invullen 
Hieronder vind je vragen aan de hand van de zeven gekozen leefdomeinen, aangevuld met vragen 
over omgeving en praktische levensbehoeften. Graag deze volledig invullen. Als er extra 
opmerkingen te maken zijn; voeg ze gerust toe bij de desbetreffende vraag of neem de ruimte bij het 
laatste blad: Observaties. 
 
GEGEVENS 
 
Achternaam 
      
Voorletters: 
 
Geboortedatum: 
 
Adres:  
 
 
 
 
Telefoonnummer: 
0416- 
 
Aanvullende informatie: 
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WONEN 
 
1. Wat is de huidige leefsituatie? Alleenstaand, met partner, bij kinderen, met kinderen 
 
2. In wat voor woning woont deze persoon? Vrijstaand, appartement, rijtjeswoning, hoekhuis, tehuis, 
seniorenwoning 
 
Anders, namelijk: 
 
3. Van wie is de woning? 
☐  eigendom 
☐  huur woningcorporatie  
☐  huur familie  
☐  anders, namelijk:Klik of tik om tekst in te voeren.  
 
4. Is hij/zij tevreden over de woning? 
 ☐  ja 
 ☐  nee 
 
5. Waarom wel/niet? (denk aan: mobiliteit in huis (trappen), de grootte, gas/water/licht, tuin en 
onderhoud hiervan) 
 
6. Wie onderhoudt de woning op dit moment? 
 ☐  oudere doet alles nog zelf 
 ☐  de kinderen 
 ☐  klusjesdienst van organisatie (bv. ProSeniore) 
 ☐  buren of vrienden 
 ☐  anders, namelijk:  
 
7. Hoe lang woont hij/zij hier?                              jaar   
  
8. Waarom woont hij/zij in deze kern? 
 ☐  geboren en getogen 
 ☐  door huwelijk 
 ☐  verhuizing noodzakelijk vanwege gezondheid 
 ☐  anders, namelijk:  
 
9. Hoe beoordeelt hij/zij de woonomgeving? Per onderdeel een keuze. Bij negatief antwoord graag 
toelichting. 
 
a. Groenvoorziening 
☐ goed   ☐ geen mening  ☐ slecht  
 
b. Bestrating (stoepjes, e.d. meegenomen) 
☐ goed   ☐ geen mening  ☐ slecht 
 
c. Drukte (scholen, verkeer) 
☐ goed   ☐ geen mening  ☐ slecht 
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10. De voorzieningen in de kern: hoe worden deze beoordeeld? Per onderdeel. Bij negatief antwoord 
graag toelichting. 
 
a. Winkelaanbod en mogelijkheden 
☐ goed   ☐ geen mening  ☐ slecht 
 
b. Openbaar vervoer 
☐ goed   ☐ geen mening  ☐ slecht 
 
c. Medische voorzieningen (huisarts, apotheek: bereikbaarheid en openingstijden!) 
☐ goed   ☐ geen mening  ☐ slecht 
 
d. Dorpsleven (dorpshuis, activiteiten, etc.) 
☐ goed   ☐ geen mening  ☐ slecht 
 
e. Kerken (keuze, bereikbaarheid) 
☐ goed   ☐ geen mening  ☐ slecht 
 
11. Zou er iets kunnen zijn wat het woongenot zou kunnen verhogen? 
  
 
 
ZORG 
 
12. Hoe gaat het met de fysieke gezondheid op schaal van 1-10? 
 
Reden: 
 
13. Hoe gaat het met de mentale gezondheid op schaal van 1-10? 
 
Reden:  
 
14. Gebruikt hij/zij medicatie?  
 ☐  ja 
 ☐  nee 
 
15. Welk hulp ontvangt hij/zij aan huis? Meerdere keuzes mogelijk. 
 ☐  niet professioneel 
 ☐  medische thuiszorg  
 ☐  huishoudelijke hulp 
 ☐  maaltijdbezorging 
 ☐  dagopvang 
 ☐  klussendienst 
 ☐  alarmering  
 ☐  anders, namelijk: 
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16. Is hij/zij tevreden over: 
 
a. Apotheek  
☐ goed   ☐ geen mening  ☐ slecht 
 
b. Huisarts 
☐ goed   ☐ geen mening  ☐ slecht 
 
c. Praktijkondersteuner 
☐ goed   ☐ geen mening  ☐ slecht 
 
d. Ziekenhuis 
☐ goed   ☐ geen mening  ☐ slecht 
 
Graag ook naam ziekenhuis bij vermelden 
 
e. Wijkverpleegkundige 
☐ goed   ☐ geen mening  ☐ slecht 
 
f. Huishoudelijke hulp 
☐ goed   ☐ geen mening  ☐ slecht 
 
g. Maaltijdbezorging 
☐ goed   ☐ geen mening  ☐ slecht 
 
17. Informeel netwerk: heeft hij/zij contact met anderen die ook hulp bieden? Meerdere antwoorden 
mogelijk. 
 ☐  kinderen  
 ☐  familie 
 ☐  vrienden 
 ☐  buren 
 ☐  kerk 
 ☐  vrijwilligers 
 
18. Is er genoeg hulp in de beleving van de oudere?  
 ☐  ja 
 ☐  nee, want:  
 
19. Weet de oudere waar hij/zij hulp kan vragen? 
 ☐  ja 
 ☐  nee, omdat:  
 
20. Heeft de oudere te maken met mantelzorg? 
 ☐  ja, zelf ontvanger van mantelzorg 
 ☐  ja, mantelzorger voor partner 
 ☐  ja, mantelzorger voor iemand anders: 
 ☐  nee 
 
Bij ja, hoe verloopt dat? 
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21. Kan de oudere nog koken? 
 ☐  ja 
 ☐  nee, omdat: 
  
22. Heeft de oudere voldoende eetlust? 

☐  ja 
☐  nee, want:  

 
23. Doet de oudere nog iets aan beweging? (‘fitnorm’ is half uur beweging per dag) 
 ☐  ja, elke dag nog actief op de fiets 
 ☐  ja, elke dag wandelen 

☐  ja, iets anders: Klik of tik om tekst in te voeren. 
 ☐  nee, te weinig vanwege lichamelijke beperkingen 
 ☐  nee, aan huis gekluisterd 
 
24. Hoe ziet een gemiddelde dag eruit voor de oudere?  
 
Ochtend: 
 
Middag: 
 
Avond: 
 
Nacht: 
 
25. Ervaart hij/zij dit als een druk programma? 

☐  ja, omdat:  
 ☐  nee 
 
27. Zijn er dingen die lastig zijn om zelf te doen? 
 ☐  ja, bijvoorbeeld: 
 ☐  nee 
 
28. Vergeet de oudere wel eens wat? Meerdere antwoorden mogelijk. 
 ☐  ja, af en toe 
 ☐  ja, heeft met de leeftijd te maken 
 ☐  ja, maar ik train (MAX geheugentrainer bijvoorbeeld) 
 ☐  nee, valt wel mee 
 ☐  nee, nooit 
 
29. Lichamelijke verzorging; hoe gaat dat? (denkend aan kapper, kleding kopen,  
pedicure, manicure, schoonheidsspecialiste, etc.) 
 
 
 
 
30. Zijn er dingen die de oudere in de zorg zelf zou willen doen, leren of veranderen? 

☐  ja, bijvoorbeeld:  
 ☐  nee 
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31. Slaapt de oudere prettig? Persoonlijke beleving 
☐  ja 

 ☐  nee, want:  
 
  
WELZIJN 
 
32. Is er veel ‘inloop’ (visite) bij de oudere? 
 ☐  elke dag 
 ☐  paar keer per week 
 ☐  voornamelijk professionals 
 ☐  bijna nooit 
 
33. Heeft de oudere kinderen? 

☐  ja, aantal:  
 ☐  nee 
 
34. Is de relatie met kinderen goed? (gevoelsmatig) 

☐  ja, ze zijn actief aanwezig 
☐  ja, ze hebben regelmatig contact 

 ☐  nee, zeer op afstand 
 ☐  nee, geen contact meer 
 
35. Is er nog andere familie waar contact mee is? 
 
 
36. Is de oudere nog actief in verenigingswerk? 

☐  ja, lid van:  
 ☐  nee 
 
37. Is de oudere nog betrokken als vrijwilliger? 

☐  ja, actief als: 
 ☐  nee 
 
38. Is de oudere aangesloten bij een kerk? 

☐  ja, lid van: 
 ☐  nee 
 
39. Gaat de oudere nog zelf naar de kerkdienst? (als ze lid zijn) 

☐  ja 
 ☐  nee, lukt niet meer 
 
40. Maakt de oudere gebruik van een kerktelefoon?  

☐  ja 
 ☐  nee 
 
41. Heeft de oudere het gevoel nog bij de kerkgemeenschap te horen? (als ze lid zijn) 

☐  ja, want: 
 ☐  nee, omdat:  
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42. Komt er regelmatig iemand langs van de kerk? 

☐  ja 
 ☐  nee 
 
Indien ja: wat vindt hij/zij van deze bezoekjes? 
 
43. Neemt de oudere wel eens deel aan activiteiten in de kern? (ouderenavonden, biljarten, etc.) 

☐  ja, zoals:  
 ☐  nee 
 
44. Komt de oudere nog regelmatig buiten? 

☐  ja, zo vaak:  
 ☐  nee 
 
45. Worden de boodschappen nog zelf gedaan? 

☐  ja 
 ☐  nee, dat is anders geregeld:  
 
46. Welke uitjes onderneemt de oudere nog? 
 
47 Zou de oudere meer er op uit willen? 

☐  ja, bijvoorbeeld:  
 ☐  nee  
 
48. Waar wordt de oudere blij van? Waar geniet hij/zij van? 
 
 
49. Zijn er hobby’s of passies die belangrijk zijn? Zo ja, welke? 
 
 
50. Wat vindt de oudere van het ouder worden? 
 
 
51. Wat zou de oudere nog graag willen doen/leren? 
 
 
52. Kan de oudere zijn/haar passies nog uitoefenen? 

☐  ja 
 ☐  nee, omdat:  
 
53. Hoe ziet de oudere de toekomst? Meerdere antwoorden mogelijk. 

☐  positief 
 ☐  spannend 

☐  angstig 
 ☐  nonchalant 

☐  vol vertrouwen 
 ☐  dankbaar 
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54. Heeft de oudere het gevoel zelf ‘controle’ te hebben over het leven? 
☐  ja 

 ☐  nee, want:  
 
55. Zijn er dingen lastiger geworden met de jaren? Meerdere antwoorden mogelijk. 

☐  geheugen 
 ☐  concentratie 

☐  vrolijk zijn 
 ☐  snelheid 

☐  verward zijn 
 ☐  veranderingen zijn moeilijker te accepteren 

☐  eenzaam voelen 
☐  gevoel van nutteloosheid 
☐  gevoel van last te zijn, blok aan het been 
☐  anders, namelijk: 

 
56. Is de oudere gelukkig? Persoonlijke beleving 

☐  ja 
☐  nee, want: 

  
57. Wat vindt de oudere van de maatschappij om hem/haar heen? 
 
58. Voelt de oudere zich serieus genomen door de maatschappij? 

☐  ja 
 ☐  nee, want:  
 
59. Kan de oudere nog meekomen op technologisch gebied? Digitaal en online 

☐  ja 
 ☐  nee, want:  
 
60. Voelt de oudere zich comfortabel als het gaat om hulp vragen? Meerdere antwoorden mogelijk. 

☐  geen enkel probleem om hulp te vragen 
☐  vraag het vooral aan mensen om hen heen 

 ☐  moeilijk om hulp te vragen 
☐  wil alles zelf doen 

 
61. Met wie praat de oudere het liefst als het gaat om het onderwerp ‘ouder worden’? 

☐  leeftijdsgenoten  
☐  vrienden/buren 
☐  kinderen 

 ☐  familie 
☐  professional 
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EENZAAMHEID 
 
62. Voelt de oudere zich wel eens alleen? 

☐  ja, want:  
☐  nee 

 
63. Hoe gaat de oudere om met verlies? 
 
 
64. Kan de oudere bij zijn/haar omgeving terecht als het gaat om verdriet? 

☐  ja, dat kan bij:  
☐  nee, want:  

 
65. Heeft de oudere wel eens neerslachtige/depressieve gedachten? 

☐  ja, omdat:  
☐  nee 

 
Indien ja, wat zou kunnen helpen? 
 
  
VEILIGHEID 
 
66. Voelt de oudere zich veilig: 
 
a. Op straat 

☐ ja  ☐ soms niet   ☐ nee 
 
b. In huis 

☐ ja  ☐ soms niet  ☐ nee 
 
c. Bij anderen 

☐ ja  ☐ soms niet  ☐ nee 
 
d. In het openbaar (in winkels, gemeentehuis, kerk, etc.) 

☐ ja  ☐ soms niet  ☐ nee 
 
68. Heeft de oudere wel eens te maken gehad met een onveilige situatie? (iemand aan de deur, 
beroving, oid) 

☐  ja, dat was:  
☐  nee 

 
69. Kan de oudere zich nog ‘veilig’ door het huis bewegen? (opstapjes, volle kamer, traplift etc…) 

☐  ja 
☐  nee, want:  

 
70. Heeft de oudere een vorm van alarmering in huis? (touw badkamer, knop in huis, 
telefoonverbinding, halsketting met knop, armband) 

☐  ja, deze vorm:  
☐  nee 
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Indien ja, waarom is dit? Heeft hij/zij hem ooit nodig gehad? 
 
71. Vindt de oudere het lastig om mensen te vertrouwen die hij/zij niet kent? (Aan de deur, 
monteurs, aan de telefoon, etc.) 

☐  ja, bijvoorbeeld:  
☐  nee, want:  

 
FINANCIEN 
 
72. Wie regelt de financiën? 

☐  oudere zelf 
☐  partner 

 ☐  kinderen 
☐  vrijwilliger 
☐  anders, namelijk: 

 
73. Heeft de oudere inzicht in financiële situatie? 

☐  ja 
☐  nee, want:  

 
Indien nee; wat vindt hij/zij daarvan? Veiligheid is belangrijk punt! 
 
74. Kan de oudere rondkomen? 

☐  ja 
☐  nee, want:  

 
75. Zijn er dingen waarop bespaard moet worden om rond te kunnen komen? 

☐  ja, bijvoorbeeld op:  
☐  nee 

 
76. Waar bestaat uw inkomen uit? Begrijpelijk als oudere dit niet wil zeggen. Gaat niet om bedragen, 
maar de soort. Hebben ze bv pensioen? 
 
77. Maakt de oudere gebruik van regelingen vanuit de overheid? Meerdere antwoorden mogelijk. 

☐  huurtoeslag 
☐  zorgtoeslag 

 ☐  kwijtschelding gemeentelijke belastingen 
☐  anders, namelijk:  

 
78. Weet de oudere waar zij hulp kunnen krijgen als het gaat om begeleiding op financieel gebied? 

☐  ja 
☐  nee 
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MOBILITEIT 
 
79. Kan de oudere nog komen waar hij/zij wil zijn? 

☐  ja 
☐  nee, want:  

 
80. Welke middelen gebruik de oudere? 

☐  zelf auto rijden 
☐  fiets 
☐  scootmobiel 
☐  rollator 
☐  lopen 
☐  deeltaxi 
☐  openbaar vervoer (buurtbus) 
☐  anders, namelijk:  

 
81. Weet de oudere waar hij/zij moet zijn om vervoer te regelen? 

☐  ja 
☐  nee 

 
  
ONDERZOEK 
 
82. Wat vindt de oudere van dit onderzoek? 
 
83. Wat zou de oudere nog willen kwijt willen? Of heeft de oudere zorgen over? 
 
EXTRA VRAGEN 
 
Optioneel te stellen of als bruggetjes te gebruiken. 
 
84. Wat heeft de oudere vroeger gedaan? Beroepsgewijs. 
 
85. Wat was de mooiste tijd in het leven van de oudere? 
 
86. Welk televisieprogramma is favoriet? 
 
87. Wat is het lievelingseten? Eet de oudere dit nog vaak? 
 
OBSERVATIES 
 
Aanvullingen vanuit de professional 
 
 
 
 
Aanvullingen vanuit de vrijwilliger 
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Uitgebreide statistiek per thema 
 
Wonen 
Ouderen in Aalburg wonen lang op dezelfde plaats: 81,4% woont nog in kern waar ze geboren zijn, 
door huwelijk zijn komen wonen of voor werk naartoe getrokken zijn. Daarbij woont 41,5% nog 
samen met hun partner in een woning. Ze zijn er tevreden: 91,8% is blij met de huidige verblijfplaats. 
 
Soort woning 
Een derde (29,9%) woont in een appartement en een vierde (26,5%) heeft een vrijstaande woning. 
Woningen zijn veelal in het bezit van een woningcorporatie (55,1%). Toch is een flink deel nog steeds 
zelf eigenaar (39,5%). Vooral in de kleine kernen zoals Meeuwen en Drongelen heeft meer dan 60% 
nog een eigen woning. 
 
Woningbehoefte 
Soms voldoet de woning niet meer aan de behoeften van de oudere. Zo zijn lichamelijke beperkingen 
een veel voorkomende reden om enkelvloers te moeten leven. Het bed wordt naar beneden gehaald, 
de postoel arriveert in de woning en de leefbaarheid in een dergelijke ruimte neemt af. 
 
Reden om niet te verhuizen naar een geschiktere woning: 
 
“De wachtlijst voor een andere woning is te lang. Daarbij kan ik de onvermijdelijke huurverhoging die 
hier mee samengaat niet opbrengen.” 
 
Onderhoud 
Het grote onderhoud aan een woning komt in de helft van de gevallen voor rekening van de 
desbetreffende woningcorporatie. Daarnaast plegen de ouderen zelf (40,7%) ook onderhoud aan de 
woning. Van het verven van muren tot het bijhouden en schoonmaken van het interieur. De tuin 
wordt opvallend vaak genoemd als een taak die ouderen prettig vinden om lang te blijven doen. 
 
Kinderen zijn van groot belang voor de ouderen als het gaat om klusjes in en rond het huis. Ruim 
30,3% van de ouderen geeft aan dat zij hulp krijgen van hun nageslacht. 
 
Reden voor wonen 
De redenen om in de huidige woning te komen wonen zijn divers. Van geboorte tot huwelijk en 
werkgerelateerde verhuizingen. In de cijfers is terug te zien dat een groot deel van de 80-plussers 
honkvast is als het gaat om de kern waar ze wonen. De keuze voor de type woning is echter 
afhankelijk van meer dan locatie. Zo woont bijna de helft van de ouderen minder dan 15 jaar (vanaf 
de pensioenleeftijd) in de huidige woning.  
 

Aantal jaren in de huidige woning % 
0-5 12,5 
6-10 18,1 
11-15 15,3 
16-20 9,0 
21-25 9,7 
26-30 4,9 
31-35 1,4 
36-40 2,8 
41-45 2,1 
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46-50 7,6 
51-55 4,2 
56-60 6,3 
61-65 2,8 
66-79 0,0 
80-90 3,5 

 
Er is een kleine ‘golf’ waarneembaar bij mensen die tussen de 46 en 60 jaar in hun huidige huis 
wonen.  
 
Er zijn mensen die (bijna) hun gehele leven in hetzelfde huis wonen. 
 
Quotes 
De ouderen hebben in open vragen kunnen aangeven wat zij belangrijk vinden aan hun woning en 
leefomgeving. Een aantal citaten: 
 
• “Mijn woning is aangepast naar wat ik nog kan.” 
• “Ik heb gelukkig nog genoeg ruimte om met de rollator rond te bewegen.” 
• “De service van woningcorporatie is goed!” 
• “Ik kan niet langer boven slapen, want mijn toilet is beneden. En ik red het niet meer om op tijd 
beneden te zijn. Ik ben laatst al eens gevallen in mijn haast.” 
• “Een andere woning kost te veel.” 
• “Het wordt te snel warm in mijn appartementencomplex.” 
 
Woonomgeving 
Naast het wonen in een huis in de gewenste kern, is de woonomgeving ook onderwerp van het 
gesprek geweest. Voor de gemiddelde oudere is de woonomgeving van groot belang. Verminderde 
mobiliteit en meer tijd om naar buiten te kijken of gaan maken dat ouderen hun omgeving anders 
bekijken dan de gemiddelde burger. 
 

 Goed Geen mening Slecht 
Groenvoorziening 72,9 9,0 18,0 
Bestrating 58,9 9,2 31,9 
Drukte 71,6 14,9 13,5 

 
De respondenten die tevreden zijn over de groenvoorziening, bestrating en drukte in hun kern zijn 
vooral lovend over het landelijke aspect van de woonomgeving.  
 
“Ik houd van het uitzicht op de bomen in de straat. Het geeft leven.” 
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Daarentegen gaven de beoordelingen ‘slecht’ aanleiding om verder te duiken in de cijfers per kern.  
 
Groenvoorziening 
 

 % van totaal inwoners % van ‘slecht’ 
Wijk en Aalburg 22,0 60,0 
Genderen 15,4 16,0 
Meeuwen 13,6 12,0 
Eethen 22,2 8,0 
Babyloniënbroek 25,0 4,0 

  
Als het gaat om de groenvoorziening melden de ouderen dat ze zich storen aan: 

“Bij het bezoeken van het kerkhof, is het groen niet gesnoeid. De bladeren geven veel overlast op de 
paden.” 

“De perken worden niet goed bijgehouden. Hondenpoep en onkruid overwoekeren.” 

Bestrating 

 % van totaal inwoners % van ‘slecht’ 
Wijk en Aalburg 35,3 53,3 
Genderen 31,8 15,6 
Veen 26,9 15,6 
Babyloniënbroek 75,0 6,7 
Eethen 22,2 4,4 
Meeuwen 15,4 4,4 

 
De bestrating is voor ouderen een doorn in het oog. Maar liefst een derde van alle respondenten 
ergert zich aan ‘uitstekende tegels’, ‘scheef aflopende en te smalle trottoirs’, ‘te weinig veilige 
paden’. 

Drukte 

 % van totaal inwoners % van ‘slecht’ 
Wijk en Aalburg 19,1 68,4 
Veen 3,8 5,3 
Babyloniënbroek 75,0 15,8 
Eethen 22,2 10,5 

 
Tijdens de gesprekken werd ‘drukte’ nader omschreven als: 

• te veel verkeer dat te hard rijdt (Wijk en Aalburg en Babyloniënbroek) 
• te weinig leven in de straat waardoor eenzaamheid versterkt wordt (Wijk en Aalburg en Veen) 
• parkeerproblemen (trottoirgebruik) (Wijk en Aalburg en Eethen)’ 

Citaten van ouderen: 
• “Ze parkeren op het trottoir, waardoor ik er met de rollator niet meer langs kan.” 
• “Er is te weinig parkeerplek voor mijn hulp.” 
• “Het is te rustig in de straat; ik zie zelden iemand voorbijkomen.” 
• “Mensen rijden te hard en ontzettend veel last van landbouwvoertuigen die te hard rijden en de 
straat bevuilen.” 
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Leefbaarheid 
Het beoordelen van een prettige woonomgeving gaat verder dan een mooi huis en goed 
onderhouden trottoirs. We vroegen de ouderen ook naar hun mening als het gaat om het winkels, 
bereikbaarheid van openbaar vervoer, toegankelijkheid van medische voorzieningen en het bruisen 
van het dorpsleven en kerkgemeenschap. 

 Goed Geen mening Slecht 
Winkelaanbod 67,1 18,2 14,7 
Openbaar vervoer 10,9 86,9 2,2 
Medische voorzieningen 83,9 9,5 6,6 
Dorpsleven 54,9 40,8 4,2 
Kerken 59,3 37,9 2,9 

 
In de categorie ‘geen mening’ bevinden zich over het algemeen mensen die zich niet willen toeleggen 
op een sterk gedefinieerd ‘goed’ of ‘slecht’. Voorbeeld hiervan is de volgende reactie op de medische 
voorzieningen: 
 
“Ach, ik heb wel eens voor een dichte deur van de apotheek gestaan, omdat ze weer eens dicht 
waren. Maar ze doen hun werk verder prima.” 
 
Om een beter beeld te krijgen van welke dorpskernen de beoordeling ‘slecht’ kregen, hebben we 
deze cijfers uitgesplitst. 
 
Winkelaanbod 
 

 % van totaal % van ‘slecht’ 
Eethen 88,9 38,1 
Meeuwen 53,9 33,3 
Wijk en Aalburg 4,4 14,3 
Babyloniënbroek 75,0 14,3 

 
De dorpen die genoemd zijn, hebben vroeger actieve dorpskernen gehad met (genoeg) winkels. In 
Meeuwen was er sprake van een slager, bakker, groentewinkel, supermarkt en bank. Nu zit er niets 
meer, behalve een paar marktkramen eenmaal per week. Dat ervaren de ouderen als een groot 
gemis. Een stuk leven en contact met anderen ontbreekt hierdoor. In Eethen was een supermarkt. 
Ook in Babyloniënbroek was tot in de tachtiger jaren van de vorige eeuw een van-alles-winkel. 
Tevens was er tot in de negentiger jaren van de vorige eeuw een SRV wagen, ook in de kleinere 
kernen. 
 
Openbaar vervoer 
Er wordt niet veel gebruik gemaakt van het openbaar vervoer. De meeste ouderen maken gebruik 
van andere voorzieningen. Zie leefgebied Mobiliteit. 
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Medische voorzieningen 
 

 % van totaal % van ‘slecht’ 
Wijk en Aalburg 8,8 66,7 
Meeuwen 7,7 11,1 
Genderen 4,5 11,1 
Veen 3,8 11,1 

 
We hebben hierbij vooral gevraagd naar (telefonische) bereikbaarheid en toegankelijkheid. Deze 
vraag heeft met name betrekking op huisarts, apotheek en wijkverpleging. 
 
Dorpsleven 
 

 % van totaal % van ‘slecht’ 
Meeuwen 30,8 66,7 
Eethen 11,1 16,7 
Genderen 4,5 16,7 

 
Dorpsleven 
In Meeuwen bevindt zich een dorpshuis. Toch zijn veel ouderen niet tevreden hierover. Er was ooit 
een eetproject en Meer bewegen voor ouderen (MBVO); dit eetproject is verplaatst naar Wijk en 
Aalburg. De MBVO is verplaatst naar Genderen, maar een nieuwe groep is in december 2017 gestart.  
 
Kerken 
De gemeente kent vele kerkgenootschappen. Deze generatie is erg trouw aan kerk en gemeenschap. 
Meer cijfers over kerk en beleving komen naar voren bij leefgebied Welzijn. 
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Vanuit het werkveld 
 
Om een volledig beeld te schetsen van de opmerkingen, vragen en uitkomsten binnen leefgebied 
Wonen hebben we ook de reacties van de zorg- en welzijnsaanbieders verzameld, die aanwezig 
waren op de zorgconferenties (oktober 2017 en juli 2018). 
 
Algemene indruk 
Ouderen zijn veelal niet mobiel en zitten dus aan hun directe woonomgeving vast. Vooral in de 
kernen zullen ouderen het lastig vinden om daar tevreden over te zijn.  
 
Specifiek in wonen 
In reactie op de eerste cijfers gaf de aanwezige woningcorporatie aan dat het aantal ouderen, die 
aangeven te huren, hoger ligt dan  hun eigen cijfers. Een verschil kan komen door ouderen die in een 
‘gewone’ huurwoning zitten, maar niet geregistreerd zijn als ‘oudere’.  
 
Dat 81,4% in de kern woont waar ze geboren, getrouwd of gewerkt hebben, is een mooi cijfer. 
Tegelijkertijd kan dat ook betekenen dat ouderen de woningmarkt verstoppen. Ze houden ook een 
zekere doorstroom tegen door zo lang mogelijk in een huis te willen blijven wonen. 
 
Bij elkaar blijven 
Dat mensen bang zijn om gescheiden te worden als één van hen in gezondheid verslechtert, is iets 
wat de professionals herkennen:  
 
“Mensen wonen lang in hun woning en willen niet verhuizen. Toch is dat onvermijdelijk. Door 
veranderend beleid is het nu eenmaal niet mogelijk om altijd bij elkaar te kunnen blijven. Dit is niet 
zozeer de schuld van de woningcorporatie, maar van het landelijke beleid.”  
 
Bestrating 
Opvallend was de uitkomst met betrekking tot de bestrating. Ruim een derde is niet tevreden. 
Mensen uit het werkveld begrijpen wel waarom dit zo hoog is: 
 
“Al die uitstekende stoeptegels waar je over kunt struikelen en aflopende trottoirs; niet handig met 
een rollator.” 
 
Ook geven ze aan dat er een groot gemis is aan veilige fiets- en voetpaden, waardoor ouderen 
beperkt worden in het dagelijks bewegen. 
 
Observaties 
Er zijn ook wat ‘losse’ observaties vanuit het werkveld gekomen: 
 
• Openbaar vervoer wordt niet of nauwelijks gebruikt of beoordeeld. Kan wel kloppen, want er is ook 
niet te spreken van een openbaar vervoersnetwerk in de gemeente. Dit ontbreekt volledig. 
• Buurtbus is niet genoemd, maar vinden wij klantvriendelijk. 
 
Tips 
Er moeten meer woningen worden gebouwd die levensloopbestendig zijn. Ook zijn hofjes en 
bijvoorbeeld een campus een goed idee. Zo kunnen mensen weer dichter bij elkaar wonen en een 
stuk sociaal netwerk geven. 
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Vanuit de oudere 
 
De ouderen mochten zelf tips geven over hoe sommige zaken opgelost zouden kunnen worden. Ook 
konden ze hun ergernissen en opmerkingen kwijt. Soms volgde er een doorverwijzing uit de situatie 
die de professionals aantroffen. In het geval van leefgebied Wonen leek het ons handig om ook de 
kernen bij de citaten te vermelden. 
 
Babyloniënbroek 
Het ‘lege’ van het huidige dorp vindt mevrouw lastig. Ze maakt zich zorgen over drugsgebruik. 
 
Meneer is tevreden: in zijn huis en met zijn gezin. Maakt zich wel zorgen over zaken als drugsgebruik 
in het dorp.  
 
Mevrouw vindt het ontbreken van trottoir vooral een doorn in het oog.  
 
Eethen 
Meneer vindt het vervelend dat hij zoveel geld kwijt is aan huur. Bovendien heeft hij nare ervaringen 
met de woningcorporatie, dus hij neemt niet snel contact op. 
 
De vuilnisophaaldienst komt niet altijd om het vuil op te halen.  
 
Veen 
Meneer stoort zich enorm aan de hondenpoep en het slechte parkeren in de kern Veen. Daar zou wel 
iets aan gedaan mogen worden. 
 
Genderen 
Mevrouw wilde graag weten of het slim is om zich in te schrijven voor een plekje bij Wijkestein mocht 
mevrouw niet meer op zichzelf kunnen wonen. 
 
Mevrouw is tevreden. Ze zou wel graag zien dat het pad om haar huis een keer opnieuw bestraat 
wordt. 
 
Wijk en Aalburg 
Er zijn te weinig bejaardenwoningen op de begane grond. 
 
Verhuizen van huisarts, apotheek, enz. naar elders, hoe kom ik dan bij de dokter als ik geen auto meer 
kan rijden? Meneer maakt zich zorgen. 

Wanneer is de mogelijkheid voor een verhuizing naar woonzorgcentrum ( dan moet je bijna dood zijn, 
zegt meneer)? 

Mevrouw vindt het erg jammer dat er niet meer geparkeerd mag worden op het marktplein in Wijk en 
Aalburg. 
 
Als een van beiden een indicatie voor verblijf krijgt en de andere partner niet moet het mogelijk zijn 
dat beiden kunnen verhuizen en niet na 60 jaar huwelijk uit elkaar moeten.  
 
Meneer ziet als een berg op tegen het moment dat hij en zijn vrouw niet meer thuis kunnen wonen. 
Het lijkt hem vreselijk zijn huis te moeten verlaten en in een tehuis te moeten gaan wonen. 
 



84 
 

Meneer heeft financiële zorgen. Rondkomen lukt, maar het is geen vetpot. Het geld zit in de stenen, 
zo zegt hij. Hij is op zich tevreden: er is iedere dag eten en alles gaat verder goed. Maar bijvoorbeeld 
de ziektekosten en dergelijke drukken zwaar op de lasten. 
 
Doorverwijzingen 
De doorverwijzingen zijn hier en daar aangepast om de privacy van mensen te beschermen. 
 
“De woning is niet langer geschikt. Mevrouw kan niet meer op tijd beneden komen voor het toilet. 
Hoe moeten ze een traplift aanvragen en daarbij: wat wordt vergoed?” 
 
“Eigenlijk woont mevrouw op het randje van verantwoord wonen. Ze is verward en kan niet meer 
voor zichzelf zorgen.” 
 
“Dementerend en kan dus een gevaar zijn voor woning en omgeving.” 
 
“Meneer maakt zich zorgen over de onderhoud van de tuin. Wie kan dit doen?” 
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Zorg 
Aalburgers zijn fit en 83,4% geven de fysieke gesteldheid een ruime voldoende (6 of hoger). 
Gebreken komen met de jaren en daar zijn de ouderen nuchter in. Hoewel ze zichzelf gemiddeld een 
7 geven als het gaat om fysieke gezondheid, is de oudere vooral mentaal sterk met een cijfer van 7,4. 
Zo’n 91,6% geeft zichzelf een goede voldoende als het gaat om ‘er nog bij te zijn’. 
 
Een kleine groep (6,9%) gebruikt geen medicatie en komt niet of nauwelijks in aanraking met medici.  
 
Zelfstandig 
De Aalburgse oudere heeft het goed geregeld. Als men hulp nodig heeft schakelt 40,8% een non-
professional in. Het informele netwerk bestaat veelal uit kinderen (85,5%), buren (27,5%) en andere 
familie (15,8%). Gemeenschapszin is belangrijk voor de oudere. De wereld van de oudere wordt door 
gebreken kleiner en het belang van een netwerk neemt toe. 
 
Daar tegenover staat ook dat leeftijdsgenoten steeds meer wegvallen. Men is meer aangewezen op 
de jongere generatie, directe leefomgeving en professionele hulp. 
 
88,5% geeft echter aan voldoende hulp te krijgen bij de dagelijkse handelingen. Niettemin houdt dit 
in dat 11,5% meer hulp zou willen. Redenen voor deze vraag: 
 
• “Meer hulp is te duur. We hebben al wat stopgezet omdat we het niet konden opbrengen.” 
• “Vind het erg lastig om hulp te vragen en weet niet zo goed waar ik moet zijn.”  
• “Heb weinig aanloop. Dus weet niet hoe ik het kan regelen.” 
 
In aanvulling hierop hebben we gevraagd of men weet waar ze terecht kunnen voor het regelen en 
aanvragen van meer hulp: 
 

Ja Nee 
73,3 26,7 

 
Redenen voor het niet weten waar ze terechtkunnen: 
 
• “Net naar nieuwe woning verhuisd. Geen idee waar ik moet zijn.” 
• “Je wordt van kastje naar de muur gestuurd. Weet niet waar ik moet zijn.” 
• “Nog niet mee te maken gehad.”  
• “Mijn kinderen regelen alles.” 
 
Professionele hulp 
Minder dan de helft van de ouderen ontvangt hulp aan huis van professionals. Slechts een derde 
(33,6%) ontvangt medische thuiszorg en 16% maakt gebruik van een maaltijdvoorziening als Tafeltje-
dekje. 
 
Medische thuiszorg 
Bij het stellen van deze vragen hebben we veel door kunnen vragen. Bij medische thuiszorg hebben 
we gekeken naar welke hulp hier onder geschaard werd. Genoemd werd: helpen bij het opstaan, 
wassen, naar bed gaan, stoma’s, steunkousen, medicatie en voorbehouden handelingen. 
 
Huishoudelijke hulp 
64% van de respondenten geeft aan gebruik te maken van huishoudelijke hulp. Hier zijn we verder in 
gedoken, want een groep gaf aan deze hulp geheel zelf te betalen en al flink wat jaren in dienst te 
hebben (voor pensioenleeftijd). In de gemeentedata ontdekten we dat er ongeveer 120 Wmo-
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indicaties zijn afgegeven voor het inschakelen van huishoudelijke hulp. Dit cijfer geldt voor de totale 
doelgroep.  
 
Doorberekend komen we op de volgende cijfers: 
 

 % van totaal groep 
Hulp op (gemeentelijke) indicatie 41,8 
Eigen hulp 22,2 
Geen hulp voor huishouden 36,0 

 
Beoordelingen zorg 
De oudere kreeg de vraag om specifieke zorgverleners te beoordelen naar tevredenheid. Sommigen 
ouderen hebben weinig tot geen contact met wijkverpleegkundigen of maken geen gebruik van een 
maaltijdvoorziening. De cijfers hieronder zijn toegespitst op de mensen die hier wel bekend mee zijn 
en dus een geldige beoordeling hebben kunnen geven.  

  Goed Slecht 
Apotheek 93,9 6,1 
Huisarts 77,4 22,6 
Praktijkondersteuner 93,4 6,6 
Ziekenhuis 96,9 3,1 
Wijkverpleegkundige 98,1 1,9 
Huishoudelijke hulp 100 0 
Maaltijdverzorging 56,2 43,8 

 
Apotheek 
Er is één centrale apotheek in Wijk en Aalburg. Dat maakt deze cijfers tot een bijna persoonlijke 
beoordeling. De mensen die aangaven niet tevreden te zijn, noemden als redenen: 
 
• “Ze zijn niet flexibel als je medicatie nodig hebt en je geen kans hebt gehad om de recepten te 
brengen. Alles staat toch gewoon in de computer?” 
• “Als ik ze bel, zijn ze niet echt klantvriendelijk.” 
 
Huisarts 
Omdat er zich meerdere huisartsenpraktijken in de gemeente bevinden, hebben we gekeken naar de 
klachten per kern:  
 

Huisarts % van totaal groep % van slecht 
Wijk en Aalburg 33,8 76,7 
Veen 11,5 10,0 
Genderen 9,0 6,7 
Eethen 11,0 3,3 
Meeuwen 7,7 3,3 

 
Op te merken hierbij is dat de mensen in de kleine kernen géén eigen huisarts in hun dorp hebben en 
dus gebruikmaken van de praktijken in Wijk en Aalburg, Veen en Genderen of een huisarts 
buiten de gemeente, bijvoorbeeld uit Dussen. 
Het opvallende cijfer in Wijk en Aalburg heeft in alle gevallen betrekking op de huisarts in de eigen 
kern. Opmerkingen hierbij gegeven: 
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• “Lange wachttijden aan de telefoon en dan is de assistente absoluut niet vriendelijk.” 
• “Als er iets ernstigs is, komen ze gewoon niet.” 
• “Ze laten teveel tijd over uitslagen heengaan.” 
• “Ze nemen me niet serieus, terwijl ik, volgens het ziekenhuis werkelijk iets blijk te hebben.”  
• “Huisbezoeken doen ze niet meer.” 

Tweemaal is gemeld dat mensen zich niet serieus genomen voelden door hun huisarts en er bij een 
second-opinion bleek dat er wel degelijk een ernstige diagnose gesteld werd. 
 
Praktijkondersteuner 
Deze professionals zijn verbonden aan de huisartspraktijken. Zij worden beter beoordeeld. 
Opmerkingen die gemaakt zijn: 

• “Ze komen aan huis, dat is prettig.” 
• “Ze nemen de tijd en zijn vriendelijk.” 

Ziekenhuis 
De oudere heeft een keur aan ziekenhuizen genoemd. Meest voorkomend: 
- Jeroen Bosch Ziekenhuis (Den Bosch) 
- Beatrixziekenhuis (Gorinchem) 
- TweeStedenziekenhuis (Waalwijk/Tilburg) 

Door in contact te komen met specialisten, voelt de oudere zich over het algemeen prettig bij de 
gang van zaken in de ziekenhuizen om hen heen.  

Wijkverpleegkundige 
De ouderen die hulp ontvangen zijn positief over de manier waarop ze bejegend worden door de 
wijkverpleegkundige. Vaker genoemd: 

“Die mensen hebben een route die ze moeten volgen. Daarom kan het wel eens lang duren voordat ze 
bij me langskomen. Soms zit ik al een uur op, voordat ze me komen helpen. Dat ligt niet aan de 
verpleegkundige, maar aan de planning. Ze moeten niet zoveel mensen op één ochtend inplannen.” 

Huishoudelijke hulp 
Het is opvallend te noemen dat iedere bevraagde oudere tevreden zou zijn met zijn of haar 
huishoudelijke hulp. Een kanttekening hierbij is dat slechts 66,7% van alle respondenten deze vraag 
überhaupt beantwoord heeft.  

Tijdens de gesprekken kregen we soms een signaal dat huishoudelijke hulpen heel direct in 
verbinding staan met de oudere en dat deze het daarom lastig vindt om negatief te zijn over deze 
vorm van hulp. Dit zou namelijk gevolgen kunnen hebben voor het verloop van de hulp, zo wordt 
geredeneerd.  

Daar tegenover staat dat ouderen ook kunnen genieten van dit sociale contact met de hulp. Een 
huishoudelijke hulp is vaak meer dan een ‘poets’. Zij worden betrokken bij familiegebeurtenissen en 
drinken vaak een kopje koffie of thee mee.  
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Maaltijdvoorziening 
Bijna de helft is niet tevreden over de maaltijdvoorziening. In het onderzoek is eerst gesproken van 
de maaltijdbezorging. Later bleek dat vrijwel alle respondenten antwoord hebben gegeven op de 
kwaliteit van het eten. Het gaat hierbij dus niet langer om de bezorging, maar om de smaak en 
bereiding.  
 
De cijfers per kern zijn niet relevant, aangezien alle kernen deze voorziening vanuit dezelfde 
organisatie ontvangen. Uitspraken over de maaltijdvoorziening: 
 
• “Het is vaak erg flauw en smakeloos.” 
• “Te lang doorgekookt en weinig smaak.” 
• “Te grote porties, maar gelukkig kan ik dat aangeven.” 
 
Mantelzorg 
Op deze leeftijd is het niet verwonderlijk dat er ouderen zijn die zelf mantelzorg behoeven. Toch is 
een flink percentage, op deze leeftijd, ook mantelzorger voor een partner, buurvrouw of vriend.  
 

Zelf ontvanger Voor partner Voor iemand anders Nee, niet 
34,0 9,5 2,7 53,7 

 
Ouderen die zorg dragen voor hun partner hebben tijdens het onderzoek aangegeven dat de 
dagelijkse zorg soms te zwaar is en dat ze behoefte hebben aan uitjes zonder partner. Dit wordt vaak 
bemoeilijkt door: 
 
• “Ik zou er wel eens op uit willen zonder mijn man, maar ik wil de kinderen niet teveel belasten met 
de opvang van hun vader.” 
 • “Mijn man wil niet dat ik wegga. Hij vindt dat alleen ik voor hem kan zorgen.” 
 
Ook is er meerdere keren sprake van ‘onvrijwillige mantelzorg’ gesignaleerd: mensen die zorgen voor 
een ander omdat ze het simpelweg niet ‘durven’ om afstand te nemen. De ontvanger is veelal 
dementerend, depressief of eenzaam. 
 
• “Als ik ‘nee’ zeg, dan weet ik niet wat er gaat gebeuren met mevrouw. Ik ben bang dat het haar 
over de rand van een depressie heen brengt.” 
• “Je kunt iemand toch niet zomaar in de steek laten? Het is mijn christelijke plicht. Maar ik ben zo 
moe en heb steeds meer moeite om positief te blijven.” 
 
Voeding 
Voeding speelt een belangrijke rol in ons leven. Niet alleen omdat we voedsel nodig hebben om 
gezond te blijven en omdat ons lichaam er dagelijks om vraagt. Eten (en drinken) doen we ook om er 
van te genieten, om gezellig samen te zijn, om van belangrijke gebeurtenissen een feest te maken. 
 
Zelf koken is een groot goed onder deze groep. Als men dit niet meer kan, wordt de stap naar een 
maaltijdvoorziening als een grote hobbel gezien. Van alle bevraagden kan 59,9% nog zelf koken.  
 
De 40,1% die niet (meer) kan koken bestaat voor het grootste deel uit mannen (67,8%). Zij geven aan 
nooit een dag gekookt te hebben in hun leven, omdat hun vrouw dat voor hen doet of deed.  
 
Wel geeft een groot gedeelte van deze mannen aan dat ze best hadden willen leren koken of dat 
alsnog zouden willen leren. (zie tips van ouderen) 
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Ruim 91% geeft aan nog voldoende eetlust te hebben. Ze genieten vooral van een ‘echte Hollandse 
maaltijd’ met aardappelen, groente en vlees. De mensen die geen eetlust meer hebben geven als 
redenen: 
 
• “Mijn vrouw kookte altijd zo lekker en de maaltijden voldoen niet aan de maatstaf.” 
• “Niets smaakt me meer zoals vroeger.” 
• “Ik kan gewoon niet meer zoveel op.” 
 
Beweging 
De 80-plusser in Aalburg is actief. Ze zijn zelfs fitter dan het landelijke gemiddelde. Er is gevraagd 
naar de soort activiteit op dagelijkse basis: 
 

 % 
Wandelen 34,5 
Fietsen 17,2 
Iets anders* 44,8 
Nee, te weinig 22,1 
Nee, aan huis gekluisterd 2,1 

 
Iets anders 
Ouderen bewegen op allerlei manieren. Genoemde activiteiten onder het kopje ‘Iets anders’: 
 
• boodschappen doen (op de markt) 
• ouderengymnastiek 
• hometrainer thuis 
• tuinieren 
 
In verband 
Gekeken naar de landelijke cijfers in het onderzoek van Ouderenpanel van het Nationale 
Ouderenfonds, uit 2017, scoren de Aalburgse ouderen boven gemiddeld. Volgens de landelijke cijfers 
voldoet ruim 60% van de ouderen niet aan de ‘fitnorm’. Toch zien we in dit onderzoek dat ‘slechts’ 
24,2% niet aan beweging doet.  
 
Dagelijks ritme 
Een 80-plusser heeft zeeën van tijd. Althans, dat zouden andere generaties kunnen denken. Toch 
geeft 25,2% aan het dagelijkse leven als druk te ervaren. Zorg voor een partner, het huishouden, 
contact met kinderen en activiteiten voor kerk of vereniging vullen de dag in. 
 
Om een concreter beeld te krijgen van een gemiddelde dag in het leven van een 80-plusser hebben 
we gevraagd naar het dagprogramma. De antwoorden zijn vaak persoonlijk. Toch zijn er wat 
algemene opmerkingen over te maken. 
 
We hebben de vraag opgesplitst in 4 dagdelen:  
 
Ochtend 
Deze generatie is gewend om vroeg op te staan. Structuur en doelgerichtheid zijn belangrijk. Veel 
ouderen houden vast aan het ‘ritme’. Rond 7 á 7.30 uur staan ze op, ontbijten aan tafel en verrichten 
de taken die het meeste energie kosten: 
 
• boodschappen doen 
• visites afleggen 

https://www.ouderenfonds.nl/actueel/onderzoek-ouderen-bewegen-te-weinig/
https://www.ouderenfonds.nl/actueel/onderzoek-ouderen-bewegen-te-weinig/
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• in de tuin werken 
 
Voor de minder mobiele oudere zijn veelgenoemde bezigheden: 
 
• handwerken (breien en haken) 
• puzzelen 
• televisiekijken 
 
Middag 
Warm eten als lunch; dat doen vooral de echtparen. Vaak aangevuld met een kort dutje. 
 
De meeste ouderen zitten in de middag thuis. Soms doen ze nog een kort rondje buiten om frisse 
lucht te halen of gaan op bezoek bij buren of kinderen. 
 
Avond 
Bereiden van het eten kost veel tijd, maar is wel iets waar ouderen trots op zijn. Ze kunnen het nog 
zelf! Na het eten volgt een rustige periode met de krant lezen, televisiekijken of puzzelen. Sommige 
ouderen wonen avonden van een oudervereniging of kerkactiviteit bij. 
 
Gebreken 
Tweederde van de respondenten (63,6%) geeft aan dat dagelijkse handelingen lastiger zijn geworden 
met de jaren. Zaken die genoemd zijn: 
 
• “Vooral bukken is lastiger. Als er iets valt dan is het pech; dan moet ik wachten tot iemand het komt 
oprapen.” 
• “Omdat ik niets op de computer kan doen, moeten zaken geregeld worden door mijn kinderen.” 
• “Is logisch, een mens wordt nu eenmaal ouder. Dus het hoort er allemaal bij.” 
• “Even op de fiets ergens heen; dat is lastiger.” 
 
Vergeetachtigheid of dementie 
Het boodschappenlijstje vergeten, nieuwe informatie moeilijk opslaan en niet op woorden kunnen 
komen. Niet alles hoeft meteen met dementie in verband te worden gebracht. Ouderdom komt met 
gebreken. En daar hoort ook vergeetachtigheid bij.  
 
Tijdens de interviews is nauwkeurig gelet op andere signalen naast het vergeten van een naam of 
woord. In sommige situaties was het duidelijk dat de respondent leek te lijden aan Alzheimer of een 
andere vorm van dementie. Dit bleek door: 
 
• mantelzorger was bij het gesprek en moest bijspringen 
• het interviewmoment was vergeten 
• geïnterviewde oogde verward en in sommige gevallen agressief 
• onverzorgd uiterlijk 
• tegenstrijdige antwoorden  
 
Definitieve harde cijfers zijn niet te trekken uit deze observaties. Het blijven signalen. Toch kunnen 
we een indicatie geven dat zeker 11,6% van de respondenten waarneembare signalen van 
(beginnende) dementie vertoonde. 
 
In gevallen waar grote zorg bestond over het verantwoord zelfstandig wonen is een doorverwijzing 
gedaan (met toestemming van de oudere) naar het zorgteam Aalburg of andere instanties. 
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Als we kijken naar de eigen beleving valt op dat het overgrote deel met vergeetachtigheid te maken 
heeft en dit ook zelf erkent.  
 

Ja, soms Ja, leeftijd Nee 
39,6 32,6 27,1 

 
Lichamelijke verzorging 
Er goed en verzorgd uitzien heeft vrijwel altijd een weerslag op de gemoedstoestand. Daarom 
stelden we de vraag: hoe heeft u uw lichamelijke verzorging geregeld? 
 
Gegeven antwoorden: 
 
• “Ik ga nog zelf naar de kapper. Even er tussenuit.” 
• “Ik knip zelf mijn haar.” 
• “Alles doe ik nog zelfstandig.” 
• “Mijn hulp helpt me bij het aankleden en ik heb een pedicure die aan huis komt.” 
• “Mijn kleindochter is kapster, dus die komt eens in de zoveel tijd langs.” 
 
Slapen 
In een recent landelijk slaaponderzoek van het CBS (Gezondheidsenquête 2017) kwam naar voren 
dat 34% van de vrouwen boven de 75 jaar problemen met het slapen ondervindt en maar 19% van 
mannen. In dit onderzoek hebben we de vraag gesteld; kunt u nog prettig slapen? 

 
 
 

 
De cijfers in Aalburg vallen opvallend hoger uit. Belangrijk is wel op te merken dat dit onderzoek zich 
op de 80-plusser richt. Om een betere vergelijking te maken hebben we ook gekeken naar de man-
vrouwverhouding: 

 
 
 
 

 
Redenen voor wakker liggen die gegeven worden: 
 
• “Ik heb te weinig te doen overdag, dus ik ben ’s nachts niet moe.” 
• “Ik heb te veel zorgen en pieker vaak over mijn kinderen.” 
• “Moet er vaak uit om naar het toilet te gaan.” 
• “Om 4.00 uur ben ik gewoon wakker en dan kan ik ook niet meer in slaap komen.” 
 
 
 

Ja Nee 
56,0 44,0 

 % van ‘nee’ 
Mannen 26,3 
Vrouwen 53,3 

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/11/een-op-de-vijf-meldt-slaapproblemen
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Vanuit het werkveld 
 
Om een volledig beeld te schetsen van de opmerkingen, vragen en uitkomsten binnen leefgebied 
Zorg hebben we ook de reacties van de zorg- en welzijnsaanbieders verzameld, die aanwezig waren 
op de zorgconferenties (oktober 2017 en juli 2018).   
 
Algemene indruk 
Het beeld van ouderen is vrij negatief. Opmerkingen die gegeven zijn: 
 
• ‘Wie ziet mij?’- ouderen zijn eenzaam 
• ‘Nors, niet toegankelijk’- als levenshouding 
• ‘Wie kan ik vertrouwen?’ – moeilijk contact maken 
 
Ook klagen ouderen over de zorg die ze wel krijgen.  
 
“Vroeger kwam de huisarts nog aan huis. En nu doen ze niets meer.” 
 
Met name de huisartsen die aanwezig waren, hadden geen positief beeld van de oudere. Zij geven 
aan dat de tijden zijn veranderd en er meer werk dan personeel is. Dus er is simpelweg geen tijd om 
op elke klacht dieper in te gaan.  
 
Specifiek in zorg 
Het viel op dat ‘maar’ 34% zelf mantelzorg ontvangt. Het werkveld had dit cijfer hoger geschat. Het 
informele netwerk speelt een grote rol, 85,8% maakt hier gebruik van. Ook een onverwacht cijfer en 
niet iets wat de professionals zelf zien in de praktijk. 
 
Geen overeenkomst met praktijk 
Het werkveld vermoedt dat de cijfers uit het onderzoek beïnvloed zijn door de groep die 
geïnterviewd is; vol zelfstandige/sociale ouderen. De uitkomsten komen niet overeen met wat zij 
ervaren. 
 
Observaties 
Er zijn ook wat ‘losse’ observaties vanuit het werkveld gekomen: 
 
• “De ouderen geven aan dat ze niet altijd weten waar ze terecht kunnen. Dat herkennen wij. We 
weten vaak zelf ook niet waar we moeten zijn.” 
• Mantelzorg begint vaak als iets kleins en dan noem je het ook niet zo. Maar voor je het weet kan 
het complexer worden en dan wordt het lastig om ‘nee’ te zeggen. Mantelzorgers trekken soms te 
laat aan de bel. Ontlasten van mantelzorgers is dus belangrijk. Dit kan door meer in te zetten op 
dagbesteding.  
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Vanuit de oudere 
 
De ouderen mochten zelf tips geven over hoe sommige zaken opgelost zouden kunnen worden. Ook 
konden ze hun ergernissen en opmerkingen kwijt. Soms volgde er een doorverwijzing uit de situatie 
die de professionals aantroffen.  
 
Opmerkingen 
Mevrouw zou op zich er wel eens tussenuit willen, maar dat gaat ze alleen doen als ze weet dat er 
goed voor haar man wordt gezorgd. 
 
Mevrouw vraagt zich af hoe het verder gaat met tafeltje-dek-je. 
 
Mevrouw heeft behoefte aan meer hulp (van vrijwilligers). Ze weet niet waar ze moet zijn voor diverse 
dingen. 
 
Gezamenlijke maaltijden vindt mevrouw erg belangrijk, het is gezellig om samen te eten en je leert 
andere mensen kennen. 
 
Mevrouw mist bewegen voor ouderen.  
 
Mevrouw is benieuwd of in Wijk en Aalburg niet een wandelproject gestart kan worden rondom 
wandelen met huisarts/ fysiotherapeut (zoals in Sleeuwijk: daar wordt wekelijks gewandeld met 
bijvoorbeeld Diabetes Challenge). 
 
Meneer vindt dat het ‘lekker’ gaat en wil vooral zorgen dat het allemaal een beetje lekker blijft lopen. 
 
Palliatieve zorg moet goed neergezet worden, er is een schrijnend tekort aan deze zorg.  
 
Verhuizen van huisarts, apotheek, enz. naar elders, hoe kom ik dan bij de dokter als ik geen auto meer 
kan rijden? Meneer maakt zich zorgen. 
 
Meneer windt zich vooral op over ‘kapitaalvernietiging’ als het sluiten van de keuken in Wijkestein, 
het verzamelen van zorgverleners in d’Alburcht. Daardoor ook weer lastiger te bereiken. 
 
Mevrouw is een tijdje opgenomen geweest in Altenahove. Daarover is ze slecht te spreken: ze had het 
gevoel dat ze aan haar lot werd overgelaten en heeft daar verschrikkelijk veel verdriet gehad. Ze vond 
het er verschrikkelijk. 
 
“Organiseer een kookcursus voor mannen; als ik er dan alleen voor sta kan ik een maaltijd klaar 
maken.”  
 
Part-time verpleeghuizen: is geen optie, de oudere voelt zich dan nergens meer thuis. Als een van 
beiden een indicatie voor verblijf krijgt en de andere partner niet moet het mogelijk zijn dat beiden 
kunnen verhuizen en niet na 60 jaar huwelijk uit elkaar moeten.  
 
De samenhang/afstemming tussen ziekenhuis en thuiszorg moet veel beter. 
 
Meneer ziet als een berg op tegen het moment dat hij en zijn vrouw niet meer thuis kunnen wonen. 
Het lijkt hem vreselijk zijn huis te moeten verlaten en in een tehuis te moeten gaan wonen. 
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Doorverwijzingen 
De doorverwijzingen zijn hier en daar aangepast om de privacy van mensen te beschermen. 
 
“Mevrouw zou er graag nog een dagje op uit willen, mits er goed voor haar man gezorgd wordt. Ze 
wil de kinderen niet belasten.” 
 
“Mevrouw doet haar best, maar we hebben de indruk dat alles boven haar hoofd groeit. Een 
algemeen gesprek over welke hulp geboden kan worden, zou enorm helpen. Mevrouw weet niet waar 
ze moet zijn.” 
 
“Meneer is alleen. Zijn vrouw is zojuist opgenomen in een verzorgingshuis. Naast aandacht voor het 
gemis, is praktische hulp nodig.” 
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Welzijn 
Met welzijn wordt bedoeld dat het zowel lichamelijk, als geestelijk als sociaal goed met een persoon 
gaat. Het is een subjectief gegeven. Of iemand zich goed voelt hangt niet direct af van de feitelijke 
omstandigheden, maar meer nog van hoe hij of zij hier mee omgaat. 
 
Zelfstandig 
In Aalburg zijn ouderen actief en het grootste deel ontvangt voldoende hulp. Daarbij heeft bijna 90% 
regelmatig tot dagelijkse inloop van kinderen, familie, buren en vrienden. Er wordt nog veel zelf 
ondernomen en volgens de cijfers (leefgebied Zorg) zijn de ouderen fitter dan het landelijk 
gemiddelde. 
 
Soms is het echter onvermijdelijk om extra hulp of incidentele hulp te vragen. Voor het rijden naar 
een ziekenhuis of in tijden van revalidatie is het nodig om een ander te betrekken bij wat er gaande 
is. De ouderen mochten aangeven in hoeverre zij het lastig vinden om die hulp te vragen: 
 

 % 
Geen probleem 40,4 
Binnen netwerk 30,1 
Moeilijk om hulp vragen 21,9 
Alles zelf willen doen 24,0 

 
Sociaal leven 
Bijna de helft (43,2%) is nog actief lid van een vereniging. Ouderenvereniging Gouden Jaren en de 
PCOB zijn vaak genoemd als onderdeel van het sociale leven van de ouderen. Ook een visvereniging, 
gymclub en vogelvereniging worden veelvuldig genoemd. Zelfs de historische kring “Het Oude Land 
van Heusden en Altena” is vertegenwoordigd.  
 
20% van de ouderen is zelf nog vrijwilliger. Van zingen voor andere (dementerende) ouderen tot het 
vervullen van een bestuursfunctie voor een vereniging, bezoekwerk onder andere ouderen, 
chauffeuren voor mensen die slecht ter been zijn of actief zijn bij de vrouwenvereniging van de kerk.  
 
Kinderen 
93,2% heeft 1 tot 10 kinderen. Ook kleinkinderen en achterkleinkinderen maken deel uit van het 
dagelijkse bezoek. Bij 60% van de ouderen spelen de kinderen een actieve rol in het leven van hun 
ouders. Van mantelzorg tot het regelen van financiën of het huishouden; kinderen worden zeer 
gewaardeerd als het gaat om de relatie die zij hebben met hun ouders.  
 
Contact met kinderen wordt gewaardeerd; 
 

Ja, actief aanwezig Ja, regelmatig contact Nee, zeer op afstand Nee, nooit 
60,0 43,0 7,4 1,5 

 
Bijna nooit 
Voor iemand die een groot gezin heeft opgevoed en een heel leven hard heeft gewerkt, is het lastig 
om een stap terug te doen. Waar het huis eens gevuld was met kinderen, familie en vrienden lijkt het 
alsof er steeds meer mensen wegvallen (wat in veel gevallen ook zo is).  
 
Bij de respondenten die aangaven dat er ‘bijna nooit’ iemand op bezoek kwam was het opvallend dat 
ze wel aangaven dat er kinderen zijn die actief deel zijn van hun dagelijks leven.  
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Op het eerste gezicht een tegenstrijdig gegeven. Toch heeft bovenstaande vraag alles te maken met 
een gevoel en vergelijking met een eerdere levenssituatie. Soms zijn de kinderen vooral bezig met 
fysieke zorg, terwijl sociale zorg als minstens zo belangrijk wordt ervaren. 
 
Overlijden 
Een grote groep ouderen geeft aan dat één of meerdere kinderen overleden zijn. Het ‘overleven’ van 
een kind wordt gezien als een zware last op hun leven. Het is ‘onnatuurlijk’ en ‘onrechtvaardig’.  
Definitieve cijfers zijn hier niet te geven, maar gezien de interviews, waarbij dit vermeld is, komen we 
op een 58% van de ouderen die een kind verloren is.  
 
Familie 
Naast een sterke invloed van de aanwezigheid van de kinderen, hebben ouderen ook contact met 
andere familieleden. Leeftijdsgenoten worden schaarser in aantal en de contacten die er nog zijn, 
worden daardoor sterker aangehaald. Neven en nichten zoeken elkaar op. Zeker in een landelijke 
gemeente als Aalburg zijn familiebanden uitgebreid en belangrijk.  
 
• “Er is veel contact met de kleinkinderen. Die komen regelmatig langs op visite.” 
• “Er zijn al veel broers en zussen overleden, maar heb daarom graag contact met neven/nichten.” 
 
Kerk 
Aalburg heeft een lange christelijke traditie wat kerklidmaatschap betreft. Toch is 1 op de 10 (11,6%) 
geen lid (meer). De meesten zijn wel lid geweest, maar hebben zich uitgeschreven na onenigheid met 
de kerkleiding (61,1% van geen lid-groep). 
 
Aanleidingen hiervoor: 
 
• “Ik wilde mijn man laten begraven, maar de dominee wilde de dienst niet leiden.” 
• “Ze vroegen me om een flinke financiële bijdrage, terwijl ze nooit iets voor me gedaan hebben.” 
• “Ik mag de dominee niet.” 
 
Toch is het overgrote deel (88,4%) nog bewust lid van een kerk. Meer dan de helft van de 
kerkgangers  (57,6%) kan de wekelijkse diensten niet meer bijwonen. Veelvuldig is vermeld dat het, 
zeker in de winter, moeilijk is om naar de kerk te gaan vanwege gladde wegen. Het niet kunnen 
bezoeken van de gemeente wordt gezien als een groot gemis: 
 
“Je mist toch een hoop leven en soms is het gewoon fijn om iemand in het echt te zien.” 
 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat velen een kerktelefoon hebben; zo’n 48,8% heeft een 
verbinding met de kerk.  
 
Dan blijft er nog zo’n 15% over die niet in de kerk kan komen, maar ook geen kerktelefoon heeft. De 
afstand van de kerkgemeenschap neemt daarmee toe. Door de fysieke afwezigheid voelt 22,4% zich 
geen deel van hun eigen gemeenschap meer.  
 
De meeste kerkgemeenschappen hebben zicht op hun ouderen. Bij 80,3% van de kerkgangers komt 
er regelmatig iemand over de vloer: de dominee, een pastoraal medewerker, ouderling of iemand 
van de vrouwenvereniging. 

Een vervolgvraag was of men tevreden was over deze afgelegde bezoekjes:  
 
• “Ik vind het gezellig en ze nemen de tijd voor me.” 
• “Het voelt soms alsof ik een verplicht nummer ben.” 
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• “Ze zijn heel aardig, maar ze kunnen niets voor me doen.” 
  
Maatschappij 
Bijna 18% van de ouderen voelt zich niet ‘gezien’ of serieus genomen door de maatschappij. Hoewel 
ze nog behoorlijk zelfstandig zijn en een actief leven leiden, hebben ze het gevoel dat ze hebben 
‘afgedaan’. Gevoel heerst dat als je aan de ‘zijlijn’ van de samenleving staat, dat niemand je ziet en je 
dus niet telt.  

“Mensen hebben het idee dat als je fysiek niet meer mee kunt, dat het geestelijk ook niet meer 
werkt.” 

Ook hebben we gevraagd wat men vindt van de maatschappij an sich. Het mocht overal over gaan. 
Beeld is dat ouderen negatief zijn over de veranderende maatschappij. Dit werd slechts deels 
bevestigd door 17,1% van de respondenten die aangegeven moeite te hebben met veranderingen 
om zich heen.  
 
• “Ik sta er nog middenin en vind juist dat alles goed geregeld is.” 
• “Kan nog goed meekomen, maar vind het jammer dat er weinig aansluiting is met de jongere 
generatie.” 
• “Ik maak me zorgen over het drugsgebruik in ons dorp.” 
• “Kan droevig worden van al het nieuws op televisie. Er is meer ‘rotzooi’ dan vroeger. Vraag me af 
wat ik daar als oudere aan kan doen.” 
• “Ik vind het jammer dat mensen elkaar niet meer groeten op straat.” 
• “Mensen hebben niet door dat je alleen elkaar hebt. Je kunt het niet alleen.” 
• “In Kronenburg hebben we eigenlijk een beetje ons eigen maatschappijtje.” 
• “Ik merk veel eenzaamheid onder mijn mede-ouderen. Vind dat hier te weinig oog voor is. 
Zelfstandig is mooi; als het nog kan en je niet alleen komt te staan.” 
 
Er op uit 
Een dagje mee met de Zonnebloem of met het Rode Kruis; dat is wat ouderen beschouwen als een 
heerlijke onderbreking van hun dagelijks leven. Maar ook kleinere avonturen worden belangrijk 
gevonden voor het welzijn. Van zelf boodschappen doen op de markt, tot het bezoeken van een 
tuincentrum, naar de bioscoop gaan met een maatje, fietstochten maken of lokale 
voetbalwedstrijden bezoeken.  

De mogelijkheid om er nog op uit kunnen gaan begint met de fysieke en mentale gesteldheid van de 
80-plusser. Zo komt 88,3% nog regelmatig buiten en doet 66,4% zelf, of met de kinderen, 
boodschappen. 

21,3% van de respondenten zou er nog wel meer op uit willen. Ze worden belemmerd door fysieke 
gesteldheid (stoma’s en invaliditeit) of beperkte sociale contacten.  

Hobby’s 
Meer dan de helft (59,4%) van de ouderen kan hun passie niet meer uitoefenen vanwege hun leeftijd 
en bijkomende gebreken. Handwerken en fietsen zijn voorbeelden van hobby’s die soms niet meer 
mogelijk zijn.  

Bezigheden die nog steeds kunnen en plezier geven, zijn: 

• tuinieren 
• handwerken 
• zingen 
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• fietsen 
• reizen 
• wandelen 
 
Hobby’s geven de dag kleur, maar er zijn ook andere zaken waar de oudere van kan genieten: 
 
• natuur (groen om hem/haar heen) 
• kinderen en kleinkinderen  
• contact met anderen; goed gesprek 
• handwerken voor anderen; breien, haken en weven 
 
Leerbaarheid 
Leeftijd zegt niets over de wil om te leren. Ouderen konden in het gesprek aangeven welke zaken ze 
zelf nog zouden willen leren of wat ze als gemiste kans zagen. Het gros gaf aan dat ze al genoeg 
hadden geleerd en dat ze het lastig vinden om nieuwe dingen in zich op te nemen. Toch kwamen er 
ook enkele wensen uit: 
 
• “Ik zou graag nog willen leren lekker te koken.” 
• “Leren om te gaan met een smartphone, dat zou fijn zijn. Dan kan ik tenminste met mijn kinderen 
en kleinkinderen appen.” 
• “Alle bankzaken op mijn tablet leren doen; dat zou tijd schelen!” 
• “Skypen en e-mailen zou ik nog wel willen leren; zodat ik ook ander contact kan hebben met mijn 
kinderen in Amerika.”  
 
Met betrekking tot de wens om digitaal nog het één en ander te willen leren geeft 30,3% aan dat ze 
op technologisch gebied mee kunnen komen. Een tablet, laptop of smartphone zijn geen onbekend 
fenomeen in de huishoudens die we bezocht hebben. Van online spelletjes spelen tot het e-mailen 
met vrienden; sommige ouderen zijn zeer mediawijs. De andere 69,6% die niet mee zegt te kunnen 
komen, wil vaak ook niet meer.  
 
“Ik dacht dat dat computergebeuren niet zo’n vaart zou lopen. En nu is het voor mij te laat om dit nog 
op te pakken.”  
  
Ouder worden 
Het valt niet mee om ouder te worden. De meeste ouderen leveren in op fysieke mogelijkheden en 
ook mentaal gebeurt er het een en ander. Ouderen omschrijven het ouder worden als volgt: 
 
• “Valt soms tegen, te veel mankementen.” 
• “Valt niet mee, je levert veel in.” 
• “Het heeft twee kanten. Ik ben dankbaar dat ik zo oud mag zijn en ben geworden. Tegelijk vallen er 
veel mensen om me heen weg en lever je fysiek behoorlijk veel in. Dat is lastig.” 
• “Je kunt er weinig aan doen. Het hoort bij het leven.” 
 
Praten over het ouder worden doen ze niet graag, maar als ze dan toch iets willen delen over deze 
fase van het leven dan praten ze het liefst met: 
 

 % 
Leeftijdgenoten 47,3 
Vrienden 42,9 
Familie 25,9 
Kinderen 23,2 
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Professionals 0,9 
 
Leeftijdgenoten en vrienden 
Bijna de helft geeft aan dit soort gesprekken te (willen) voeren met leeftijdgenoten en vrienden. 
Vooral het argument dat zij weten hoe het voelt is belangrijk. Herkenning en erkenning. 
 
In het onderzoek vroegen we ook welke zaken lastiger zijn geworden met de jaren. Vooral snelheid, 
geheugen en mobiliteit (zelfstandig bewegen) zijn onderdelen die lastiger geworden zijn.  
 

Geheugen Concentratie Vrolijkheid Snelheid 
31,8 13,2 6,2 55,0 

 
Verward zijn Verandering moeite Eenzaamheid Nutteloos 
9,3 17,1 19,4 5,4 

 
Blok aan been Mobiliteit 
7,0 30,2 

 
Meerdere antwoorden waren mogelijk. De percentages slaan op het totaal aantal respondenten die 
deze vraag hebben beantwoord en dit antwoord gaven.  
 
Geheugen 
Vergeetachtigheid is geen vreemde “ouderdomskwaal”. Alle onderdelen van deze vraag kunnen 
‘markers’ (signalen) voor (beginnende) dementie zijn. Zeker in combinatie met elkaar kan het een 
beeld geven of iemand dementerend is. In leefgebied Zorg is meer terug te vinden over de relatie 
vergeetachtigheid, verward zijn en dementie. 
 
Snelheid 
Dit heeft betrekking op de snelheid van beweging van het lichaam als wel op de denksnelheid. 
 
Eenzaamheid 
1 op de 5 ouderen geeft aan zich eenzaam te voelen. Dit in relatie tot de cijfers in leefgebied 
Eenzaamheid is dit wellicht een onderwerp om verder in te duiken. 
 
Mobiliteit 
Dit heeft alles te maken met het gebruik van de ledematen voor dagelijkse handelingen. 
 
Dementiemarkers 
Alle onderdelen van deze vraag kunnen ‘markers’ (signalen) voor (beginnende) dementie zijn. Zeker 
in combinatie met elkaar kan het een beeld geven of iemand dementerend is.  
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Toekomstvisie 
Onderwerpen als ‘geloof’ en ‘sterven’ zijn een zeker taboe bij deze doelgroep. Om toch een beeld te 
krijgen van hoe ouderen naar het komende einde kijken, hebben we ervoor gekozen om deze vraag 
iets meer open te laten en te hebben over ‘toekomstperspectief’. Op deze vraag mochten zij 
meerdere antwoorden geven.  

Toekomst % 
Positief 45,5 
Vol vertrouwen 38,0 
Dankbaar 28,1 
Spannend 9,1 
Angstig 9,9 
Nonchalant 16,5 

 
Uitgesplitst naar positieve en negatieve emoties. 
 

Toekomstzicht % 
Positief – vol vertrouwen - dankbaar 74,4 
Spannend – angstig - nonchalant 26,6 

 
Het overgrote deel is positief, vol vertrouwen en dankbaar.  
 
“Deze leeftijd behalen is al een zegen op zich.” 
  
Controle 
Heeft u het gevoel nog controle te hebben over uw leven? Naar de reacties op deze vraag te 
oordelen is dit een behoorlijk directe vraag geweest. Eentje die ouderen niet gewend zijn te openlijk 
te beantwoorden. Niettemin geeft 86,7% toch aan het gevoel te hebben dat ze controle hebben over 
het verlopen van hun leven.  
 
Een klein deel (32% van de mensen zonder controlegevoel) heeft aangegeven geen controle te 
hebben, omdat zij hun leven in de hand van hun God leggen. Hij is verantwoordelijk voor alles wat er 
gebeurt. In deze gevallen heeft ‘controle’ niet perse een negatieve klank.  
 
De overige 68% geeft geen reden of geeft aan dat anderen voor hen beslissen. 
 
  



101 
 

Gelukkig 
Wellicht de moeilijkste vraag van het onderzoek was: bent u gelukkig? Omdat deze vraag in de 
taboesfeer van deze generatie bleek te zitten, was het voor de interviewers vaak lastig om dit 
onderwerp aan te snijden. Niettemin hebben ouderen toch aangegeven hoe zij in het leven staan: 
 
Bent u gelukkig? 
 

Ja Nee 
81,5 18,5 

 
Het antwoord op deze vraag werd gekleurd door onder andere: 
 
• “Ik heb een goed leven gehad.” 
• “Het is een zegen dat ik deze leeftijd heb mogen bereiken en ik geniet nog elke dag.” 
• “Het is wel mooi geweest zo.” 
• “Ik heb een kind verloren en dus ben ik wel klaar met mijn leven hier.” 
• “Mankeer teveel, dus dit is geen leven meer.” 
 
Met deze vraag kunnen diverse dwarsverbanden worden gelegd naar eenzaamheid, depressieve 
gedachten, fysieke gesteldheid en vragen over controle, maatschappijbeeld en geloof. In het 
volgende overzicht zijn we uitgegaan van de 18,5% die zegt ongelukkig te zijn: 

 % 
Man 37,5 
Vrouw 62,5 
Alleenstaand 62,5 
 
Heeft wel eens depressieve gedachten  79,2 
Voelt zich alleen  66,7 
Toekomstperspectief: 
spannend/angstig/nonchalant  

54,2 

Slaapt slecht 54,2 
Geen lid van vereniging  45,8 
Eenzaamheid als ontwikkeling bij ouder worden 41,7 
Slechte ervaring met huisarts  41,7 
Ontbreken gevoel controle  33,3 
Beweging: nooit of te weinig 33,3 
Nare ervaring rondom veiligheid  33,3 
Nutteloos gevoel/gevoel een last te zijn  25 
Niet serieus genomen door maatschappij 25 
Geen contact met één of meer kinderen 20,8 
Lastig om mensen te vertrouwen  20,8 
Fysiek cijfer <5  16,7 
Mentaal cijfer <5  12,5 
Weinig tot geen inloop  12,5 
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Vanuit het werkveld 
 
Om een volledig beeld te schetsen van de opmerkingen, vragen en uitkomsten binnen leefgebied 
Welzijn hebben we ook de reacties van de zorg- en welzijnsaanbieders verzameld, die aanwezig 
waren op de zorgconferenties (oktober 2017 en juli 2018). 
 
Algemene indruk 
Professionals zijn geneigd om binnen een eigen kader te werken en dus ook te kijken. Ze zien vaak 
maar een deel van de ouderen voorbijkomen. Het beeld van de oudere is daarom niet positief. Zo 
zouden 80-plussers vooral nors, ongelukkig, depressief en negatief in het leven staan.  
 
Toekomst 
Hulpverleners geven aan zich zorgen te maken over de toekomst. Er komen meer ouderen en er zijn 
te weinig mensen om deze groep te voorzien van adequate hulp. Er is vooral behoefte aan tijd met 
de oudere, het bouwen van een relatie.  
 
Specifiek in welzijn 
In reactie op de eerste cijfers vond men het opvallend dat mannen gelukkiger lijken te zijn dan 
vrouwen. Het percentage van de groep die slecht slaapt is, zeker in verhouding tot landelijke cijfers, 
hoog. Ook het werkveld heeft hier geen echte verklaring voor. Wel geven ze aan dat de beleving van 
een oudere anders is dan die van een jonge volwassene. Door minder actief te zijn en veel naar het 
toilet te moeten (in de nacht), zal het slaappatroon slechter zijn.  
 
Verder geven ze aan dat ouderen hoe dan ook andere verwachtingen van zorg en welzijn hebben. “ 

“Ze zijn een ‘kleinere’ wereld gewend en dus verwachten ze meer service. Terwijl we steeds meer 
moeten doen in kortere tijd. Dus het zal altijd tegenvallen voor de oudere.” 

Observaties 
Er zijn ook wat ‘losse’ observaties vanuit het werkveld gekomen: 
 
• Vrouwen leven langer en praten meer over gevoel.  
• Deze generatie heeft minder over voor plezier; een soort zuinigheid hoort bij deze groep. 
• Mensen hebben angst voor het onbekende. Daarom vinden ze het lastig om in groepen te bewegen 
of gesprekken aan te gaan met onbekenden of mensen die ‘niet uit hun kerk’ komen.  
 
Tips 
Een ‘maatje’ of de vrijwilligerscentrale zou een grotere rol mogen spelen in het ‘oplossen’ van 
vragen. Mensen hebben behoefte aan een maatje. Ook studenten of een samenwerking met scholen 
kunnen heel wat verlichting geven als het gaat om contact leggen en onderhouden met ouderen.  
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Vanuit de oudere 
 
De ouderen mochten zelf tips geven over hoe sommige zaken opgelost zouden kunnen worden. Ook 
konden ze hun ergernissen en opmerkingen kwijt. Hier een selectie van wat ze te zeggen hadden 
over het leefgebied Welzijn. 
 
Mevrouw maakt zich bezorgd over haar eigen welzijn. Omdat ze alleen is.  
 
Mevrouw neemt de dag zoals die komt en maakt zich verder niet zo druk. 
 
Mevrouw zou op zich er wel eens tussenuit willen, maar dat gaat ze alleen doen als ze weet dat er 
goed voor haar man wordt gezorgd. 
 
Mevrouw zou wel graag op de smartphone actief willen zijn, vooral in contact met kinderen en 
kleinkinderen. 
 
Meneer worstelt erg met zijn geloof en de dingen die hem overkomen (zijn). 
 
Mevrouw heeft behoefte aan meer hulp (van vrijwilligers). Ze weet niet waar ze moet zijn voor diverse 
dingen. 
 
Gezamenlijke maaltijden vindt mevrouw erg belangrijk, het is gezellig om samen te eten en je leert 
andere mensen kennen. 
 
Mevrouw kiest bewust welke  contacten zij wil, deelname aan activiteiten vindt mevrouw gezellig en 
nuttig, deze mogen wat haar betreft wel vaker georganiseerd worden.  
 
Meneer vindt dat het ‘lekker’ gaat en wil vooral zorgen dat het allemaal een beetje lekker blijft lopen. 
 
Mevrouw zou graag zien dat mensen (weer) wat vriendelijker tegen elkaar zouden zijn. 
 
Wil graag een gesprekpartner voor 1 op 1 gesprekken, meneer houdt van en stevige discussie. 
 
Meer contact met leeftijdsgenoten zou fijn zijn. Maar het is lastig om nieuwe contacten te leggen, 
vindt mevrouw.  
 
Doorverwijzingen 
De doorverwijzingen zijn hier en daar aangepast om de privacy van mensen te beschermen. 
 
“Mevrouw zou een maatje willen om naar de bioscoop te kunnen gaan. Alleen gaan is spannend en 
ook niet zo gezellig.” 
 
“Door doofheid en een vrouw die niet zo op de hoogte is van wereldzaken, zou meneer graag gesprek 
hebben met iemand op niveau. Over het leven, de politiek en maatschappij.” 
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Eenzaamheid 
Eenzaamheid is te vinden in alle lagen van de bevolking. Het is een moeilijk te grijpen gevoel, een 
abstract begrip. We hebben er in dit onderzoek voor gekozen om vragen te stellen die niet direct het 
woord ‘eenzaamheid’ benoemen, maar wel een indruk geven van hoe de ouderen eenzaamheid 
ervaren. In combinatie met vragen uit andere leefgebieden proberen we een beeld te schetsen. 
 
Sociale eenzaamheid 
Geen informeel netwerk, een uitdunnende familie en minder fysieke aanspraak. Dat scharen we 
onder ‘sociale eenzaamheid’. Het is een fysieke vorm van ‘alleen zijn’. Mensen die sociaal eenzaam 
zijn, hoeven dit niet per definitie erg te vinden. Sommigen zoeken juist de stilte op, omdat ze 
groepen of mensen te overweldigend vinden. Onder ouderen is het een veelvoorkomende situatie.   
 
Emotionele eenzaamheid 
Dit is wanneer mensen zich eenzaam voelen, ook al bevinden ze zich in een groep of hebben ze een 
actief netwerk. Het gevoel van ‘alleen zijn’ zit dieper. Vrijwel altijd voelen mensen die emotioneel 
eenzaam zich ongelukkig en hebben ze moeite met vreugde te vinden in activiteiten of 
omstandigheden.  
 
Alleen voelen 
De vraag: “Voelt u zich wel eens alleen?” is een vraag die niet direct eenzaamheid weergeeft. Toch 
geeft het een indicatie van hoe men zich voelt. 
 

Ja Nee 
47,3 52,7 

 
Hoewel bijna de helft aangeeft zich wel eens alleen te voelen, is dit een laag percentage als men dit 
vergelijkt met eerdere onderzoeken op landelijk niveau. Er zijn al aardig wat cijfers op losgelaten in 
onderzoeken; ruim de helft van de WMO-ouderen voelt zich eenzaam of 60% van de 85-plussers 
voelt zich wel eens eenzaam (zie bijlage voor artikelen) 
 
Redenen voor alleen voelen: 
• verliezen van partner, kind of familie 
• fysieke beperkingen 
• veranderende maatschappij die contact anders heeft gemaakt 
 
Verdere uitsplitsing van deze vraag: 
 

Alleen zijn % 
Man 35,1 
Vrouw 54,4 
Alleenstaand 63,1 
Eenzaamheid toegenomen met de jaren 72,0 
Niet gelukkig  66,7 
Depressieve gedachten 60,9 
Weinig tot geen inloop  60,0 
Slecht slapen  43,5 

NB: Cijfers zijn op basis van de ‘Ja’-groep. 
Verdriet 
Het verliezen van een partner of kind is een ingrijpende gebeurtenis in het leven van een oudere. 
Daarnaast is het in deze leeftijdscategorie bijna onvermijdelijk dat mensen wegvallen. De één kan dat 
prima relativeren, de ander vindt dat moeilijk. Levensbeschouwing en eigen geluk hebben invloed 

https://www.gemeente.nu/sociaal/wmo/zelfstandig-wonende-wmo-melders-vaak-eenzaam/
https://www.ouderenfonds.nl/onze-organisatie/feiten-en-cijfers/
https://www.ouderenfonds.nl/onze-organisatie/feiten-en-cijfers/
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hierop. We hebben ouderen gevraagd aan te geven hoe ze hier mee om (kunnen) gaan. Greep uit de 
reacties: 
 
• “Ik huil regelmatig als ik alleen ben.” 
• “Het blijft elke dag moeilijk om mijn man te missen.” 
• “Het verdriet een plekje geven voelt soms onmogelijk.” 
• “Het hoort bij het leven.” 
• “Bij het verliezen van een partner is het vooral lastig om een eigen ritme te vinden. Zeker als het een 
lang huwelijk was.” 
• “Je moet er niet te lang bij stilstaan; gewoon doorgaan dus.” 
 
De vervolgvraag was of men met iemand uit hun omgeving over verlies kan praten: 
 

Ja Nee 
79,3 20,7 

  
Een reactie van iemand die bij niemand terecht denkt te kunnen met haar verdriet: 
 
“Er is niemand die begrijpt hoe het is om een kind te verliezen, dus zeg ik niks.” 
 
Opvallend is echter dat uit eerdere cijfers blijkt dat meer dan de helft een kind verloren heeft. Deze 
generatie ervaart praten over dit soort onderwerpen kennelijk als een soort taboe. 
 
Depressiviteit 
Emotionele eenzaamheid gaat vaak hand in hand met depressiviteit. Tevens een moeilijk onderwerp 
voor ouderen om over te praten. Daarom hebben we de vraag wat subtieler geprobeerd te stellen: 
 
Heeft u wel eens neerslachtige/depressieve gedachten? 
 

Ja Nee 
40,4 59,6 

 
De groep die hier wel eens mee te maken heeft, scoort op andere vragen ook negatiever.  
 
Een negatieve gedachte is echter niet meteen teken van een depressie, dus hier zit ook een groep bij 
die soms ‘een slechte dag’ heeft. Een link is te leggen met de vraag over wat moeilijker gaat met de 
komst van ouderdrom, waarbij 6,2% ervaart dat de vrolijkheid uit hun leven is verdwenen. Dat 
betekent een gat van ruim 34% die niet perse depressief is.   
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Vanuit het werkveld 
 
Om een volledig beeld te schetsen van de opmerkingen, vragen en uitkomsten binnen leefgebied 
Eenzaamheid hebben we ook de reacties van de zorg- en welzijnsaanbieders verzameld, die aanwezig 
waren op de zorgconferenties (oktober 2017 en juli 2018). 
 
Algemene indruk 
Mensen blijven soms vastzitten in hun verdriet en zijn moeilijk toegankelijk als het gaat om praten 
hierover. Het is een generatie die gelooft in ‘niet zeuren, maar doorgaan.’ Ze zijn daardoor ook 
flexibel en hebben veel meegemaakt.  
 
Het werkveld ervaart dat er onderwerpen zijn die echt niet besproken kunnen worden: 
geloofstwijfel, verdriet en geld. 
 
Specifiek in eenzaamheid 
De eerste cijfers over bijvoorbeeld het verliezen van een kind (58%) vindt men schokkend. Verder 
draaien ze graag de cijfers ook om. In combinatie met cijfers uit de andere leefgebieden vinden ze 
het bijzonder dat 75% positief, vol vertrouwen en dankbaar naar de toekomst kijkt, terwijl ongeveer 
de helft zich wel eens alleen voelt en 40,4% wel eens neerslachtige gedachten heeft.  
 
Hulp vragen 
Ervaring leert dat ouderen het moeilijk vinden om hulp te vragen. Ze willen anderen niet lastig vallen 
met hun vragen en onzekerheden.  
 
Observaties 
Er zijn ook wat ‘losse’ observaties vanuit het werkveld gekomen: 
 
• Het gemis van een partner is moeilijk tot niet in te vullen. 
• Er zijn ook veel ouderen met een huisdier. De invloed hiervan op de gemoedstoestand mist in het 
onderzoek.  
 
Tips 
Er zijn ook wat handreikingen gedaan vanuit de ervaring van het werkveld. Een vaste 
spelletjesmiddag opzetten bij iemand in huis zou een oplossing kunnen bieden voor de eenzame 
oudere die aan huis gekluisterd zit.  
 
Ook het leren omgaan met een smartphone kan uitkomst bieden. Door een familie-app aan te maken 
kan de ouderen direct communiceren met allerlei familieleden en ook op de hoogte blijven van alle 
gebeurtenissen.  
 
Een eetproject in Wijkestein behoort ook tot de ideeën. Het is meerdere malen genoemd dat 
mensen weer graag met elkaar zouden willen eten. Niet iedereen heeft de beschikking over vervoer, 
dus dichtbij huis zou een uitkomst zijn. 
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Vanuit de oudere 
 
De ouderen mochten zelf tips geven over hoe sommige zaken opgelost zouden kunnen worden. Ook 
konden ze hun ergernissen en opmerkingen kwijt. Soms volgde er een doorverwijzing uit de situatie 
die de professionals aantroffen.  
 
Het ‘lege’ van het huidige dorp vindt mevrouw lastig. Ze maakt zich druk om grotere vraagstukken in 
de maatschappij/ de verharding van de maatschappij: drugsgebruik, verkrachting en dergelijke.  
 
Mevrouw maakt zich wel bezorgd over haar eigen welzijn. Omdat ze alleen is.  
 
De eenzaamheid van ouderen in de kern houdt mevrouw wel bezig. 
 
Mevrouw zou wel graag op de smartphone actief willen zijn, vooral in contact met kinderen en 
kleinkinderen. 
 
Meneer worstelt erg met zijn geloof en de dingen die hem overkomen (zijn). 
 
Gezamenlijke maaltijden vindt mevrouw erg belangrijk, het is gezellig om samen te eten en je leert 
andere mensen kennen. 
 
Mevrouw is een tijdje opgenomen geweest in Altenahove. Daarover is ze slecht te spreken: ze had het 
gevoel dat ze aan haar lot werd overgelaten en heeft daar verschrikkelijk veel verdriet gehad. Ze vond 
het er verschrikkelijk. 
 
Parttime verpleeghuizen: is geen optie, de oudere voelt zich dan nergens meer thuis. Als een van 
beiden een indicatie voor verblijf krijgt en de andere partner niet moet het mogelijk zijn dat beiden 
kunnen verhuizen en niet na 60 jaar huwelijk uit elkaar moeten.  
 
Doorverwijzingen 
De doorverwijzingen zijn hier en daar aangepast om de privacy van mensen te beschermen. 
 
“Vanmiddag zijn we bij een mevrouw geweest, zij heeft weinig contacten, is weduwe en heeft geen 
kinderen. Mevrouw voelt zich vaak eenzaam en zou graag bezoek ontvangen van een vrijwilliger.” 
 
“Mevrouw voelt zich vaak eenzaam en zou het fijn vinden als er regelmatig een vrijwilliger bij haar op 
bezoek zou komen. Dit hoeft niet altijd dezelfde te zijn.” 
 
“Ik heb met deze mevrouw afgesproken dat iemand vanuit de gemeente haar een keer zal bellen voor 
een afspraak om te kijken waar deze mevrouw hulp bij kan gebruiken. Wij denken dat deze mevrouw 
dat erg goed kan gebruiken op verschillende vlakken. Ze oogt daarbij behoorlijk eenzaam.” 
 
“Ik had wel te doen met deze meneer. Ik kreeg de indruk dat hij zich niet zo goed redt. Hij zag er 
enigszins onverzorgd uit (overhemd open bijvoorbeeld) en was regelmatig emotioneel (meer dan ik bij 
de andere ouderen tot nu toe heb meegemaakt).” 
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Veiligheid 
80-plussers voelen zich veilig op straat (85%), in huis (91,8%), bij anderen (97,1%) en in het openbaar 
(92,7%). Een klein deel (15%) voelt zich minder veilig op straat. Dit heeft te maken met alle 
voertuigen die (te) hard rijden, mensen van andere afkomst of een zekere algemene angst voor de 
maatschappij (“Je ziet zulke nare dingen op televisie.”). 
 
Inbraak en beroving  
Opvallend genoeg heeft ruim een derde (36,9%) wel eens te maken gehad met een onveilige situatie. 
Of dit nu gaat om inbraak, oplichting, beroving of een geweldsdelict. De kans hierop is groter door de 
hoge leeftijd van de ondervraagden. Tegelijkertijd lijken de meeste incidenten toch in de afgelopen 
twintig jaar te hebben plaatsgevonden in het leven van de oudere. Voorbeelden van onveilige 
situaties: 
 
• gevolgd door mensen, tot in huis 
• aanbellen door ‘ongure types’ 
• inbraak 
• zakkenrollen op de markt 
• beroving met geweld(dreiging) 
 
We hebben gekeken naar cijfers uit Noord-Brabant van 2017 waarin wordt gezegd dat slechts 1 op 
de 1000 inwoners van gemeente Aalburg te maken heeft gehad met een onveilige situatie (bron: 
onderzoek beslist.nl, zie bijlage voor link). Althans een situatie die gemeld is bij de politie. Aalburg 
staat hiermee op de 3e plaats als het gaat om de veiligste gemeente van Noord-Brabant. Cijfers in ons 
onderzoek laten een iets ander beeld zien. 
 
Veilig in huis 
Onder veiligheid kunnen we ook verstaan of iemand zich nog op verantwoorde manier kan bewegen 
in zijn of haar huis. Ruim 90% kan nog prima uit de voeten binnen en rond de woning. De mensen die 
zich minder veilig voelen, gaven aan: 
 
• “Ik heb moeite met de trappen. Ik ben er al eens vanaf gevallen omdat ik te snel de voordeur open 
wilde doen.” 
• “We wonen in een ouderwetse woning. De drempels en niveauverschillen zijn lastig om mee om te 
gaan.” 
• “Mijn deuropeningen zijn te smal om met de rollator doorheen te gaan.”  
• “Wij hebben alleen een toilet beneden en dat begint nu lastig te worden. Ik ben vaak niet op tijd.” 
 
Alarmering 
Voor onverwachte situaties waarbij mensen ten val komen of waar hun veiligheid op een andere 
manier in gevaar is, kunnen zij gebruik maken van een alarmering. De helft van de bevraagde 
ouderen (50%) heeft een dergelijk systeem in huis. Het overgrote deel maakt gebruik van een 
halsketting (62,5%) of armband (30,6%).  
 
Vertrouwen 
Heeft u moeite met het vertrouwen van vreemden? 
 

Ja Nee 
24,6 75,4 

Hoewel een ruim een derde ervaring heeft met onveiligheid, heeft ‘slechts’ een vierde moeite met 
het vertrouwen van vreemden. In deze context gaat het vooral om mensen aan de deur, zoals 
verkopers en monteurs, of om mensen aan de telefoon.  
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Ook tijdens het onderzoek hebben interviewers ervaren dat mensen van nature achterdochtig zijn als 
ze de persoon aan de lijn niet kenden. In sommige gevallen werden de interviewers aan de deur bijna 
geweigerd omdat de oudere ‘vergeten’ was dat ze zouden komen.  
 
De mate waarin de oudere een vreemde vertrouwt kan in relatie staan tot andere vragen. Daarom 
hieronder een uitsplitsing: 
 

 % 
Man 37,5 
Vrouw 62,5 
Alleenstaande ouderen 59,4 
Eenzaam/Alleen voelen 50,0 
Depressieve gevoelens 46,9 
Onveilige situatie meegemaakt 34,4 
Spanning, angstig of nonchalance naar toekomst 34,4 
Geen controle over toekomst 28,1 
Niet serieus genomen door maatschappij 21,9 
Niet gelukkig 15,6 

NB Percentages zijn berust op groep die zegt moeite te hebben met vertrouwen. 
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Vanuit het werkveld 
 
Om een volledig beeld te schetsen van de opmerkingen, vragen en uitkomsten binnen leefgebied 
Veiligheid hebben we ook de reacties van de zorg- en welzijnsaanbieders verzameld, die aanwezig 
waren op de zorgconferenties (oktober 2017 en juli 2018). 
 
Algemene indruk 
Ouderen laten de achterdeur open en zijn daardoor soms makkelijke prooi. Tegelijk zijn het nuchtere 
plattelandsmensen die hun mannetje staan. Er heerst ook schaamte over het ‘toegeven’ of ‘erin 
trappen’ als het gaat om oplichting. 
 
Specifiek in veiligheid 
Het aantal mensen wat te maken heeft gehad met een onveilige situatie (36,9%) is hoog. Daar 
tegenover voelen de meeste mensen zich veilig (rond 90%) Dit lijkt met elkaar in strijd te zijn. Een 
professional merkte op dat de werkelijke cijfers qua inbraak misschien wel hoger zouden kunnen zijn 
(gebaseerd op ervaring). 
 
Observaties 
Er zijn ook wat ‘losse’ observaties vanuit het werkveld gekomen: 
 
• Indruk is dat de meeste ouderen niet of onvoldoende bewust zijn van mogelijke onveilige situaties. 
• Schaamte voor beperkingen is ook een factor in het niet vragen van hulp of het laten ontstaan van 
onveilige situaties.  
• De soort onveilige situaties die genoemd zijn, worden herkend door het werkveld. 
 
Tips 
Alarmering met aanvulling vanuit domotica kan de oudere meer controle geven over zijn of haar 
veiligheid. Door knoppen aan te brengen bij de plek waar de oudere zich het meest bevindt kan hij of 
zij de deur openen, lichten aan of uit doen en zelfs zien wie er voor de deur staan. Deze 
mogelijkheden zijn al beschikbaar. 
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Vanuit de oudere 
 
De ouderen mochten zelf tips geven over hoe sommige zaken opgelost zouden kunnen worden. Ook 
konden ze hun ergernissen en opmerkingen kwijt. Soms volgde er een doorverwijzing uit de situatie 
die de professionals aantroffen.  
 
Het ‘lege’ van het huidige dorp vindt mevrouw lastig. Ze maakt zich druk om grotere vraagstukken in 
de maatschappij/ de verharding van de maatschappij: drugsgebruik, verkrachting en dergelijke.  
 
Meneer maakt zich wel zorgen over zaken als drugsgebruik in het dorp.  
 
Meneer vindt dat de politie te weinig zichtbaar is in het dorp. 
 
Er zijn te weinig bejaardenwoningen op de begane grond. 
 
Zijn alle veiligheidsmaatregelen wel up-to-date? Bijvoorbeeld de voordeur zou met een draaiknop 
geopend moeten worden.  
 
Het proefalarm 1 x per maand kan meneer niet horen (gehoorproblemen en goed geïsoleerd huis). 
Wat als het alarm echt afgaat? 
 
Doorverwijzingen 
De doorverwijzingen zijn hier en daar aangepast om de privacy van mensen te beschermen. 
 
“Mevrouw is een tijdje geleden gevallen. Nu willen vooral de kinderen graag alarmering. Zou hierover 
contact met mevrouw opgenomen kunnen worden?” 
 
“Niemand in de buurt heeft een sleutel, er is geen ondersteuning verder. Dat vindt meneer niet zo 
nodig. Toen we opperden dat het misschien verstandig was om eens naar alarmering te informeren, 
had hij daar wel oren naar. Overigens zijn de kosten hierin wel een punt. Als het (te veel) geld gaat 
kosten, zal meneer afhaken.” 
 
“Deze mevrouw gaf heel duidelijk aan dat ze graag iets van alarmering in huis wilde omdat ze alleen 
woont. Ze is bang dat ze op een dag valt en dan geen hulp kan inschakelen. Ze zou graag zien dat 
iemand dat voor haar regelt.” 
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Financiën 
 
Woning 
‘Aalburgers zijn niet rijk, maar wel gezond’ zo kopte het Kontakt in 2016. Rijk zijn ze niet, toch is ruim 
39% van de ouderen eigenaar van een woning en geeft 98,6% van de mensen aan wel rond te 
kunnen komen. Nu is het belangrijk om ook de rest van het onderzoek in dit laatste getal te 
verwerken. Er zijn namelijk respondenten die op andere vragen een ander beeld geven dan ze hier 
aangeven. Rondkomen betekent voor deze doelgroep vooral; “genoeg te eten en een dak boven het 
hoofd.”  
 
3,4% van de ouderen geeft aan wel rond te kunnen komen, maar niet te kunnen verhuizen als de 
gezondheid verslechtert. De hoge huurprijzen zijn een grote drempel bij het zoeken van een 
aangepaste woning. 

Eigen inzicht 
Bijna 1 op de 5 (17,9%) heeft geen zicht op de eigen financiën. Dit hoeft echter niet zorgelijk te zijn. 
De betreffende ouderen geven aan dat voornamelijk de kinderen hierbij helpen. Het vertrouwen is 
hierbij groot.  
 
Hulp bij boekhouden 
We hebben aan ouderen gevraagd wie de rekeningen betaalt, de belasting regelt en uitgaven 
bijhoudt.  

 % 
Kinderen 42,9 
Oudere zelf 63,9 
Partner 16,3 
Familie 2,7 
Anders* 4,1 
Vrijwilligers 1,4 

 
NB: Meerdere antwoorden waren mogelijk. De percentages slaan op de respondenten die deze vraag 
hebben beantwoord en dit antwoord hebben gegeven.  
 
* Anders 
Bij 4,1% van de bevraagden heeft iemand anders controle over de financiën. Alle respondenten 
gaven hierbij aan dat het gaat om een ingehuurde boekhouder of accountant. 
 
Besparen 
Het overgrote deel geeft aan rond te kunnen komen. Een aantal ouderen (14,9%) heeft echter wel te 
maken met besparingen. Dingen die ze niet meer kunnen doen of waar ze bewust op besparen zijn: 
 
• cadeautjes voor kinderen/kleinkinderen 
• vakanties 
• zorg inkopen 
 
 
 
 
Inkomen 
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Het inkomen van de ouderen bestaat voornamelijk uit AOW en een (klein) pensioen. Voor veel 
ouderen werd pensioen opbouwen pas gedaan vanaf halverwege hun werkende leven, waardoor er 
niet veel is gespaard.  
 
Regelingen 
Meer dan de helft van de ouderen huurt een (sociale) woning bij een woningcorporatie. Hierdoor 
komt een groot deel ook in aanmerking voor toeslagen.   
 

 % 
Huurtoeslag 41,7 
Zorgtoeslag 59,2 
Anders* 14,6 
Niet 23,3 

 
Meerdere antwoorden waren mogelijk. De percentages slaan op de  respondenten die deze vraag 
hebben beantwoord en dit antwoord hebben gegeven.  
 
* Anders 
Men ontvangt hulp vanuit de overheid door kwijtschelding van belastingen of bijdragen voor 
huishoudelijke hulp. Ook vergoeding voor het gebruik van de deeltaxi is opgegeven als inkomsten. 
Sommigen weten niet precies wat ze krijgen, maar wel dat ze het gestort zien op de bank.  
 
Opvallend is de groep die het allemaal nog regelt zonder regelingen. Dit zijn de huiseigenaren 
(58,3%) en mensen die veel hulp ontvangen van hun informele netwerk.  
 
Financiële hulp 
Als het wat minder gaat, weet een opmerkelijk deel niet waar ze moet zijn om hulp te krijgen: 
 

Ja Nee 
62,6 37,4 

 
Dit komt volgens de begeleidende toelichting door: 
 
• onduidelijke communicatie; van kastje naar de muur 
• niet open willen zijn over financiën (eigen controle) 
• nooit mee te maken gehad 
• kinderen regelen alles 
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Vanuit het werkveld 
 
Om een volledig beeld te schetsen van de opmerkingen, vragen en uitkomsten binnen leefgebied 
Financiën hebben we ook de reacties van de zorg- en welzijnsaanbieders verzameld, die aanwezig 
waren op de zorgconferenties (oktober 2017 en juli 2018). 
 
Algemene indruk 
Deze generatie is niet de ‘rijke’ oudere uit de landelijke berichten, dat is de generatie hierna (65-75 
jaar). Daarbij zijn ze wel zuinig en willen niet graag geld uitgeven aan dingen die ze niet belangrijk 
vinden. Vooral in Wijk en Aalburg wonen veel ouderen in eigen huizen.  
 
Specifiek in financiën 
Mensen zouden meer kunnen doen om hun eigen financiën te regelen. De oudere heeft opvallend 
weinig inzicht in eigen financiële toestand. In combinatie met smartphone, tablets en laptops zou dit 
prima kunnen. Vraag is wel of Seniorweb en de bank genoeg faciliteren.  
 
Ook is er de vraag of er wel voldoende, duidelijke en specifieke voorlichting voor ouderen is op het 
gebied van toeslagen en mogelijkheden om tegemoetkoming te krijgen. 
 
Observaties 
Er zijn ook wat ‘losse’ observaties vanuit het werkveld gekomen: 
 
• Is men voldoende op de hoogte van wat de gemeente kan doen in het bijdragen van kosten voor 
bijvoorbeeld maaltijdvoorzieningen? 
• Verhuizen naar een aangepaste woning is te duur. Dit komt voor en belemmert de doorstroming. 
Hoe groot is de omvang van dit probleem? 
 
Tips 
Mensen beter voorlichten, zicht houden op mantelzorgers en derden die financiën regelen en meer 
op vrijwillige basis regelen (formulierenbrigade en/of tegemoetkoming in kosten voor uitjes. 
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Vanuit de oudere 
 
De ouderen mochten zelf tips geven over hoe sommige zaken opgelost kunnen worden. Ook konden 
ze hun ergernissen en opmerkingen kwijt. Soms volgde er een doorverwijzing uit de situatie die de 
professionals aantroffen.  
 
Meneer vindt het vervelend dat hij zoveel geld kwijt is aan huur.  
 
Mevrouw vindt de deeltaxi nogal duur.  
 
Mevrouw kan wel wat hulp gebruiken bij haar financiën. 
 
Zorg dat in de nieuwe gemeente de grafrechten niet de pan uit rijzen, het is al heel duur nu. 
 
Meneer windt zich vooral op over ‘kapitaalvernietiging’ als het sluiten van de keuken in Wijkestein, 
het verzamelen van zorgverleners in d’Alburcht. Daardoor ook weer lastiger te bereiken. 
 
Meneer heeft financiële zorgen. Rondkomen lukt, maar het is geen vetpot. Het geld zit in de stenen, 
zo zegt hij. Hij is op zich tevreden: er is iedere dag eten en alles gaat verder goed. Maar bijvoorbeeld 
de ziektekosten en dergelijke drukken zwaar op de lasten. 
 
Doorverwijzingen 
De doorverwijzingen zijn hier en daar aangepast om de privacy van mensen te beschermen. 
 
“Meneer heeft wel interesse in alarmering, maar vraagt zich af wat dat kost (geld lijkt een 
terugkerend ding voor hem, hoewel hij geen idee heeft hoe het er financieel voor staat omdat hij zich 
daar niet mee bezig houdt).” 
 
“Mevrouw heeft een abonnement voor de deeltaxi maar ziet er tegen op dit zelf te regelen, zij sprak 
ook over bankpapieren en haar overlijden.” 
 
“Het echtpaar heeft het financieel niet zo breed, zo liet meneer weten. Daar vloeide ook zijn volgende 
vraag uit: hij had gehoord dat er mensen zijn die via de gemeente hun ziektekostenverzekering 
hebben lopen. Dat zou goedkoper zijn. Hij bedoelde overigens geen zorgtoeslag want dat krijg hij al, 
zegt hij.  
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Mobiliteit 
Mobiel zijn heeft te maken met bewegen, er op uit gaan, maar ook met weten hoe en waar je zaken 
kunt regelen.  
 
Vervoer 
Het overgrote deel (73,8%) van de 80-plussers kan nog komen waar ze willen zijn. Dat kan 
binnenshuis zijn, maar net zo goed ook als men naar een vriendin aan de andere kant van Nederland 
wil.  
 
1 op de 4 ouderen kan echter niet meer komen waar hij of zij wil zijn. Dit hoeft niet te betekenen dat 
ze hier een oplossing voor willen. In sommige gevallen is het een verlangen en niet zozeer een 
concrete wens.  
 
Hulpmiddelen 
Er zijn talloze manieren om te komen waar men wil zijn. We hebben gevraagd welke middelen de 
oudere gebruikt: 
 

 % 
Zelf auto rijden 41,1 
Fiets 32,2 
Rollator 45,2 
Scootmobiel 5,5 
Deeltaxi 19,9 
Familie/vrienden rijden 21,2 
Openbaar vervoer 3,4 
Lopen 58,9 
Anders* 13,7 

 
Meerdere antwoorden waren mogelijk. De percentages slaan op de respondenten die deze vraag 
hebben beantwoord en dit antwoord hebben gegeven.  
 
* Anders 
Bij dit antwoord zijn eigenlijk 2 mogelijkheden genoemd: een wandelstok of de Valys.  
 
De ouderen die nog zelfstandig auto rijden wonen voornamelijk in de kleine kernen. Zonder auto is 
het leven een stuk eenzamer. Het bindt de mensen aan huis.  
 
Zelfstandig zaken regelen 
In de andere leefgebieden hebben we gevraagd of mensen weten waar ze moeten zijn als het gaat 
om hulp vragen op het gebied van zorg, financiën en vervoer regelen. Hieronder de percentages: 
 
Zorg 
 

Ja Nee 
73,3 26,7 
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Financiën 
 

Ja Nee 
62,6 37,4 

 
Vervoer 
 

Ja Nee 
64,5 35,5 

 
De vraag is of mensen werkelijk niet weten waar ze terecht kunnen of: 
 
• kinderen spelen grote rol in het regelen van zaken 
• mensen hebben nog geen zorg, financiële hulp of vervoer nodig gehad 
•  ze weten werkelijk niet waar ze terecht kunnen 
 
Dat laatste zou betekenen dat communicatie rondom mogelijkheden niet duidelijk genoeg te 
verkrijgen is. Opmerkingen die mensen zelf hebben gegeven bij deze vragen: 
 
• “Ik zou niet weten waar ik terecht kan; welk nummer, welke instantie?” 
• “De letters op kaarten en brieven zijn te klein om te ontcijferen.” 
• “Het is onduidelijk over wanneer je iets kunt/mag aanvragen.” 
 
Verbanden 
Allereerst is het interessant om te zien of dezelfde mensen op alle drie deze vragen ‘nee’ hebben 
beantwoord. In 13,6% van de gevallen hebben mensen op alle vragen ‘nee’ geantwoord.  
 
Deze groep is verder uitgelicht: 
 

 Percentage over vraag 
Man 35,0 
Vrouw 65,0 
Met partner 60,0 
Alleenstaand 40,0 
 
Fysiek cijfer >7 80,0 
Mentaal cijfer >8 70,0 
Niet professionele of géén hulp 65,0 
Geen maaltijdvoorziening 85,0 
Geen contact praktijkondersteuner 75,0 
Geen wijkverpleegkundige 70,0 
  
Genoeg hulp 80,0 
Beweging: wandelen/fietsen/iets anders 90,0 
Goed slapen 50,0 
Inloop/bezoek; regelmatig of elke dag 80,0  
Kinderen 90,0 
Actief aanwezigheid kinderen 50,0 
Lid van vereniging 45,0 
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Vanuit het werkveld 
 
Om een volledig beeld te schetsen van de opmerkingen, vragen en uitkomsten binnen leefgebied 
Mobiliteit hebben we ook de reacties van de zorg- en welzijnsaanbieders verzameld, die aanwezig 
waren op de zorgconferenties (oktober 2017 en juli 2018). 
 
Algemene indruk 
De oudere is niet mobiel en zit vast in de kleine kernen. Het openbaar vervoer is niet tot nauwelijks 
van betekenis in de regio. Alleen de buurtbus heeft een goede reputatie.    
 
Specifiek in (vervoers)mobiliteit  
Een hoog percentage van de ouderen rijdt nog zelf auto. Dat is volgens het werkveld een signaal dat 
er grote afhankelijkheid is van dit vervoersmiddel. Mensen blijven rijden, verantwoord of niet. Een 
deeltaxi wordt pas van belang als een auto echt niet meer kan. Gebruik van een deeltaxi is duurder 
dan het hebben van een eigen auto. 
 
Specifiek in (communicatie) mobiliteit 
De juiste weg vinden en communicatie hierover speelt pas als de situatie voor een oudere urgent 
wordt. Daarnaast is er een taboe op hulp vragen en nemen veel kinderen de zoektocht uit handen. 
Dus het oogst geen verbazing dat mensen niet weten waar ze terecht kunnen. 
 
Zelf geven professionals en vrijwilligers aan dat zij zelf de juiste weg ook niet altijd weten. Het 
ontbreekt soms aan een duidelijk te volgen lijn. Tegelijk is elk mens en elke hulpvraag anders. 
 
Observaties 
Er zijn ook wat ‘losse’ observaties vanuit het werkveld gekomen: 
 
• Mooi als mensen zich bezighouden met de toekomst; ze denken dus nog vooruit! 
• Schaamte en normen zorgen ervoor dat mensen niet zomaar hulp zoeken.  
 
Tips 
Stel ouderenadviseurs aan die elk jaar bij mensen op bezoek gaan. Zo kunnen zij in de gaten houden 
wanneer een vraag toch relevant gaat worden en tijdig voorlichten. 
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Vanuit de oudere 
 
De ouderen mochten zelf tips geven over hoe sommige zaken opgelost zouden kunnen worden. Ook 
konden ze hun ergernissen en opmerkingen kwijt. Soms volgde er een doorverwijzing uit de situatie 
die de professionals aantroffen.  
 
Mevrouw maakt zich behoorlijk druk over de fusie en zou daar toch graag wat beter over 
geïnformeerd worden. Waar kan zij straks terecht met vragen over zaken die bijvoorbeeld met het 
ouder worden te maken hebben. 
 
Mevrouw heeft wel wat vragen over de fusie naar een gemeente Altena. Zo vraagt ze zich af waar ze 
terecht moet met vragen over bijvoorbeeld traplift (nu heeft ze steeds contact met dezelfde persoon 
bij de gemeente Aalburg). Ook maakt ze zich druk dat er geen bus stopt bij het nieuwe gemeentehuis 
in Almkerk. Er is voor haar veel onduidelijk rond de fusie: ze zou daar graag beter over ingelicht 
worden. 
 
Mevrouw vindt de deeltaxi nogal duur.  
 
Mevrouw mist informatie over de deeltaxi; hoe werkt het en waar moet ik zijn? 
 
Meneer vindt dat alles wel goed geregeld is binnen de gemeente Aalburg. Hij is wel bang dat dat 
verandert wanneer de fusie rond is. 
 
Meneer had wat vragen over eventuele hulpmogelijkheden betreft deeltaxi. 
 
De letters op de servicekaart voor mantelzorgers vindt mevrouw te klein, ze kan alleen de grote 
letters lezen. 
 
Zorg dat in de nieuwe gemeente de grafrechten niet de pan uit rijzen, het is al heel duur nu. 
 
Mevrouw zou graag nog wel een keer naar haar zus in Almelo willen. Zus komt wel geregeld bij haar, 
maar mevrouw komt eigenlijk niet bij haar zus. Ze weet alleen niet hoe dat geregeld zou moeten 
worden met deeltaxi of iets dergelijks. Daarover zou mevrouw dus wel graag meer informatie willen 
hebben. 
 
Doorverwijzingen 
De doorverwijzingen zijn hier en daar aangepast om de privacy van mensen te beschermen. 
 
“Meneer wordt binnenkort aan zijn hart geopereerd. Hij rijdt nog auto, zijn vrouw niet (ook geen 
fiets). Openbaar vervoer en aangepast vervoer zijn ze nog niet bekend mee. Zoeken iemand die even 
mee wilt denken met opties (deeltaxi e.d.).” 
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Opmerkingen, tips en zorgen van ouderen 
 
Aan het einde van het gehouden interview kreeg de oudere de kans om iets toe te voegen, op te 
merken of adviseren. Daar kwamen verrassende antwoorden uit. Hieronder een verzameling van de 
suggesties. 
 
VERZAMELING 
 
Babyloniënbroek 
Het ‘lege’ van het huidige dorp vindt mevrouw lastig. Ze maakt zich druk om grotere vraagstukken in 
de maatschappij/ de verharding van de maatschappij: drugsgebruik, verkrachting en dergelijke.  
 
Meneer is tevreden: in zijn huis en met zijn gezin. Maakt zich wel zorgen over zaken als drugsgebruik 
in het dorp.  
 
Mevrouw vindt het ontbreken van trottoir vooral een doorn in het oog.  
 
Eethen 
Mevrouw maakt zich wel bezorgd over haar eigen welzijn. Omdat ze alleen is. Daarom zou ze graag 
iets van alarmering willen. 
 
Mevrouw neemt de dag zoals die komt en maakt zich verder niet zo druk. 
 
Meneer vindt het vervelend dat hij zoveel geld kwijt is aan huur. Bovendien heeft hij nare ervaringen 
met de woningcorporatie, dus hij neemt niet snel contact op. 
 
De vuilnisophaaldienst komt niet altijd om het vuil op te halen. In verband met de grindweg (en 
problemen met verzakking en overhangende takken), waar meneer aan woont. 
 
Mevrouw maakt zich behoorlijk druk over de fusie en zou daar toch graag wat beter over 
geïnformeerd worden. Waar kan zij straks terecht met vragen over zaken die bijvoorbeeld met het 
ouder worden te maken hebben. 
 
Mevrouw heeft wel wat vragen over de fusie naar een gemeente Altena. Zo vraagt ze zich af waar ze 
terecht moet met vragen over bijvoorbeeld traplift (nu heeft ze steeds contact met dezelfde persoon 
bij de gemeente Aalburg). Ook maakt ze zich druk dat er geen bus stopt bij het nieuwe gemeentehuis 
in Almkerk. Er is voor haar veel onduidelijk rond de fusie: ze zou daar graag beter over ingelicht 
worden. 
 
Meeuwen 
De eenzaamheid van ouderen in de kern houdt mevrouw wel bezig. 
 
Mevrouw vindt de deeltaxi nogal duur.  
 
Vroeger was er een eetproject in Meeuwen, maar daar was te weinig animo voor. Mevrouw zou dat 
wel leuk vinden, als dat weer terug kwam. 
 
Mevrouw zou op zich er wel eens tussenuit willen, maar dat gaat ze alleen doen als ze weet dat er 
goed voor haar man wordt gezorgd. 
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Mevrouw zou wel graag op de smartphone actief willen zijn, vooral in contact met kinderen en 
kleinkinderen. 
 
Mevrouw mist informatie over de deeltaxi; hoe werkt het en waar moet ik zijn? 
 
Veen 
Meneer vindt dat alles wel goed geregeld is binnen de gemeente Aalburg. Hij is wel bang dat dat 
verandert wanneer de fusie rond is. 
 
Meneer stoort zich enorm aan de hondenpoep en het slechte parkeren in de kern Veen. Daar zou wel 
iets aan gedaan mogen worden. 
 
Mevrouw vraagt zich af hoe het verder gaat met tafeltje-dek-je. 
 
Meneer had wat vragen over eventuele hulpmogelijkheden betreft deeltaxi. 
 
Mevrouw kan wel wat hulp gebruiken bij haar financiën. 
 
Genderen 
Mevrouw wilde graag weten of het slim is om zich in te schrijven voor een plekje bij Wijkestein 
mocht mevrouw niet meer op zichzelf kunnen wonen. 
 
Mevrouw is verder tevreden. Ze zou wel graag zien dat het pad om haar huis een keer opnieuw 
bestraat wordt. 
 
Meneer worstelt erg met zijn geloof en de dingen die hem overkomen (zijn). 
 
Mevrouw heeft behoefte aan meer hulp (van vrijwilligers). Ze weet niet waar ze moet zijn voor 
diverse dingen. 
 
Mevrouw heeft haar zorgen geuit over wat wensen voor haar woning.  
 
Wijk en Aalburg 
Gezamenlijke maaltijden vindt mevrouw erg belangrijk, het is gezellig om samen te eten en je leert 
andere mensen kennen. 
 
Mevrouw kiest bewust welke  contacten zij wil, deelname aan activiteiten vindt mevrouw gezellig en 
nuttig, deze mogen wat haar betreft wel vaker georganiseerd worden.  

Partner mist bewegen voor ouderen.  
 
Mevrouw is benieuwd of in Wijk en Aalburg niet een wandelproject gestart kan worden rondom 
wandelen met huisarts/ fysiotherapeut (zoals in Sleeuwijk: daar wordt wekelijks gewandeld met 
bijvoorbeeld Diabetes Challenge). 
 
Meneer vindt dat het ‘lekker’ gaat en wil vooral zorgen dat het allemaal een beetje lekker blijft lopen. 
 
Politie is niet zichtbaar in het dorp. 
 
Er zijn te weinig bejaardenwoningen op de begane grond. 
 
Palliatieve zorg moet goed neergezet worden, er is een schrijnend tekort aan deze zorg.  
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De letters op de servicekaart voor mantelzorgers vindt mevrouw te klein, ze kan alleen de grote 
letters lezen. 
 
Zorg dat in de nieuwe gemeente de grafrechten niet de pan uit rijzen, het is al heel duur nu. 
 
Zijn alle veiligheidsmaatregelen wel up-to-date? Bijvoorbeeld de voordeur zou met een draaiknop 
geopend moeten worden.  

Verhuizen van huisarts, apotheek, enz. naar elders, hoe kom ik dan bij de dokter als ik geen auto 
meer kan rijden? Meneer maakt zich zorgen. 

Het proefalarm 1 x per maand kan meneer niet horen (gehoorproblemen en goed geïsoleerd huis). 
Wat als het alarm echt afgaat? 

Wanneer is de mogelijkheid voor een verhuizing naar woonzorgcentrum (dan moet je bijna dood zijn, 
zegt meneer)?. 

Mevrouw zou graag zien dat mensen (weer) wat vriendelijker tegen elkaar zouden zijn. 
 
Mevrouw vindt het erg jammer dat er niet meer geparkeerd mag worden op het marktplein in Wijk 
en Aalburg. 
 
Meneer windt zich vooral op over ‘kapitaalvernietiging’ als het sluiten van de keuken in Wijkestein, 
het verzamelen van zorgverleners in d’Alburcht. Daardoor ook weer lastiger te bereiken. 
 
Wil graag een gesprekpartner voor 1 op 1 gesprekken, meneer houdt van en stevige discussie. 
 
Mevrouw is een tijdje opgenomen geweest in Altenahove. Daarover is ze slecht te spreken: ze had 
het gevoel dat ze aan haar lot werd overgelaten en heeft daar verschrikkelijk veel verdriet gehad. Ze 
vond het er verschrikkelijk. 
 
Mevrouw zou graag nog wel een keer naar haar zus in Almelo willen. Zus komt wel geregeld bij haar, 
maar mevrouw komt eigenlijk niet bij haar zus. Ze weet alleen niet hoe dat geregeld zou moeten 
worden met deeltaxi of iets dergelijks. Daarover zou mevrouw dus wel graag meer informatie willen 
hebben. 
 
Organiseer een kookcursus voor mannen, als ik er dan alleen voor sta kan ik een maaltijd klaar 
maken.  
 
Part-time verpleeghuizen: is geen optie, de oudere voelt zich dan nergens meer thuis. Als een van 
beiden een indicatie voor verblijf krijgt en de andere partner niet moet het mogelijk zijn dat beiden 
kunnen verhuizen en niet na 60 jaar huwelijk uit elkaar moeten.  
 
De samenhang/afstemming tussen ziekenhuis en thuiszorg moet veel beter. 
 
Meneer ziet als een berg op tegen het moment dat hij en zijn vrouw niet meer thuis kunnen wonen. 
Het lijkt hem vreselijk zijn huis te moeten verlaten en in een tehuis te moeten gaan wonen. 
 
Meneer heeft financiële zorgen. Rondkomen lukt, maar het is geen vetpot. Het geld zit in de stenen, 
zo zegt hij. Hij is op zich tevreden: er is iedere dag eten en alles gaat verder goed. Maar bijvoorbeeld 
de ziektekosten en dergelijke drukken zwaar op de lasten. 
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SAMENVATTING 
 
Dit is slechts een greep uit alle reacties op de laatste vraag van het onderzoek. Om privacy-redenen 
zijn een aantal opmerkingen weggelaten: zij waren te specifiek om te verwerken.  
 
In totaal heeft 40,1% van alle respondenten gereageerd op deze vraag.  
 
Ook tijdens de interviews zijn er reacties naar voren gekomen, die wellicht van waarde kunnen zijn 
bij het opstellen van aanbevelingen. 
 
Een weergave: 
 

- We willen niet gescheiden worden als echtpaar door gezondheid van partner 
  

- Zorg voor betere bereikbaarheid van de huisarts en apotheek. Dat moet beter kunnen.  
 

- Start een kookcursus voor mannen  
 

- Zorg voor beter onderhoud op begraafplaatsen  
 

- Cursus smartphone/tablet (op eigen middelen!)  
 

- Grotere letters op de servicekaart mantelzorg  
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Uitkomsten zorgconferentie 5 juli 2018 
 
Mensen werden per thema aan tafels ingedeeld. Hieronder de vragen die per tafel gesteld zijn, 
vergezeld van verschillende cijfers en quotes van ouderen: 
 
1. Wat vinden jullie van de cijfers? 
2. Zien jullie hetzelfde in de praktijk? 
3. Wat vinden jullie van de quotes? 
4. Wat zouden tips/ideeën/aanbevelingen zijn? 
 
WONEN 
 
1.  - 32% vindt de bestrating slecht. -> is een hoog cijfer 
 - Ruim 51% woont in een huurhuis -> is een ander cijfer dan de woningcorporatie 
     heeft. Dit getal is veel hoger. Misschien omdat mensen zo lang in huis wonen? 

- Opvallend dat er zo weinig gebruik wordt gemaakt van het openbaar vervoer, maar  
  tegelijk ook niet verrassend, aangezien er weinig ov te vinden is in de regio. 
- Een derde kampt met onveilige situaties, schokkend getal.  

 
2.  - Ongelijke en ronde bestrating is niet praktisch. Er is een gemis aan fiets- en 

voetpaden. 
- Hoe zit dat? 

 - Er is weinig bereikbaarheid met o.v. Buurtbus is wel klantvriendelijk. 
 - Verontrustend 
 
3.  Mensen willen graag bij elkaar blijven, maar in de praktijk gaat dit niet altijd. 
 
4.  Woningen bouwen die levensloopbestendig zijn. Hofjes en bijvoorbeeld een campus 

bouwen. 
 
ZORG 
 
1.  - 85,8% heeft informeel netwerk. Behoorlijk aantal. Het informele netwerk speelt een 

  grote rol. 
- Dat ‘maar’ 34% mantelzorg ontvangt 

 
2. Wij vermoeden dat de cijfers uit het onderzoek beïnvloed zijn door de groep die  

geïnterviewd is; vol zelfstandige/sociale ouderen. 
 
3.  Wij snappen dat de ouderen het soms niet begrijpen, dus waar ze terecht kunnen. 
 
4.  Mantelzorg begint met iets kleins, maar wordt complexer en dan moeilijk om ‘nee’ te  

zeggen. Ze trekken soms te laat aan de bel als mantelzorger om de mantelzorg te  
ontlasten. Ontlasten kan door bijvoorbeeld dagje dagbesteding. 

 
WELZIJN 
 
1.  - Mannen zijn gelukkiger. 
 - Reden van slechter slapen is niet duidelijk. 
 - Waar komt de ontevredenheid voor de huisarts vandaan? 
 - 79,2% is depressief is opvallend. 
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2.  - Vrouwen worden ouder en praten meer over gevoel. 

- Ouderen hebben minder slaap nodig en beleving is belangrijk; die is anders.  
   Bijvoorbeeld door vaker naar het toilet te gaan.  

- Andere verwachtingen, zoals dat huisartsen altijd beschikbaar moeten zijn. 
- Meer tijd om na te denken, media en minder bewegen. 

 
3.  - Weinig voor iets over hebben en een stuk zuinigheid hoort bij deze groep. 
 - Angst voor het onbekende. 
 - Geen bekenden in de groep aanwezig. 
 
4.  - Een maatje/ vrijwilligerscentrale. kan oplossing bieden 
 - Studenten of school  
 
EENZAAMHEID 
 
1. - Zoveel mensen die een kind hebben verloren; schokkend. 
 - Is dan 75% vol vertrouwen? 
 - 82% voelt zich serieus genomen 
 - 56% geen lid van een vereniging 
 - cijfers omdraaien geven ander beeld 
 
2. - 75% vol vertrouwen naar de toekomst; speelt geloof daar een rol in? 
 - eenzaamheid: gemis van een partner is moeilijk in te vullen. 
 
3.  - Anderen niet lastig willen vallen. 
 - Deze groep vindt het moeilijk om iets te vragen.  
 
4. - Missen een huisdier en invloed daarvan in het onderzoek 
 - Spelletjesmiddag bij iemand in huis 
 - Smartphone: familie-app 
 - Eetproject in Wijkestein 
 
VEILIGHEID 
 
1.  - Hoog percentage voelt zich veilig en toch 37% negatieve feiten. 
 - 9,6% laag, ouderen zijn zich niet/onvoldoende bewust van onveilige situaties. 
 
2. - Schaamte voor beperkingen 
 - Privacy i.v.m. kritiek op woonomgeving 
 - Niet bewust zijn van veiligheid 
 
3. Er is herkenning vanuit verhalen van mensen 
 
4.  Alarmering met aanpassing van domotica (is momenteel al mogelijk). 
 
FINANCIËN 
 
1. - Zelfstandig financiën doen: seniorweb + bank -> faciliteren zij wel genoeg? 
 - Smartphone; hier zijn cursussen voor 
 - Men heeft weinig inzicht in financiële situatie. Hier kan men vraagtekens bij zetten. 
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2. - Resultaten opdelen in leeftijden zou voorkeur hebben (vervolg zijn): 80-85, 85-90 en  
   90+. Wat zijn dan de percentages?  

- Wordt het door de mensen bezwaarlijk gevonden dat men weinig inzicht heeft?  
  - Heeft men kennis van toeslagen, etc. Betere voorlichting nodig? 
 
3.  - Is men voldoende op de hoogte van het feit dat de gemeente bij kan dragen aan  
   deze kosten? (zoals maaltijdvoorziening?) 

- Verhuizen naar aangepaste woning. Te duur. Dit komt voor. Doorstromen wordt  
  zodoende belemmerd.  
- Hoe is de omvang van dit probleem? Komt dit veel voor? 

 
4. Moeder ziet er onverzorgd uit: omgeving aanspreken, navragen info bij zoon en die  

daarop aanspreken. Maatschappelijk werker inschakelen? Contacten? 
 
MOBILITEIT 
 
1. - Hoog percentage rijdt zelf auto -> grote afhankelijkheid 
 - Openbaar vervoer wordt weinig gebruik van gemaakt. Is er ook niet, weinig aanbod. 
 - Deeltaxi: hoge kosten; liever investeren in auto. Indiceren door 100 meter lopen. 
 
2. - Communicatie speelt pas als het urgent is 
 - Er is taboe op hulp vragen 
 - Kinderen nemen zoektocht vaak uit handen 
 
3.  Mooi als mensen zich met deze vragen bezighouden; ze denken nog vooruit! 
 
4.  - naar mediator sturen 
 - moeilijk om over te praten; schaamte en grote consequenties 
 
ALGEMENE OPMERKINGEN 
 
- veiligheidscijfer oogstte veel reactie 
- verschil sociale en emotionele eenzaamheid is benoemd 
- mensen zijn minder eenzaam en fitter dan de rest van het land; positief! 
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Landelijke wetenswaardigheden   
 
Om dit onderzoek in een realistisch licht te bekijken, is het goed om landelijke cijfers, trends en 
ontwikkelingen te betrekken bij de interpretatie van de uitkomsten. Waar sommige cijfers opvallend 
laag of hoog lijken, zijn ze, in verhouding tot de landelijke trend, wellicht niet zo opzienbarend als we 
denken. Daarom hier een aantal voor ons onderzoek relevante cijfers, trends en ontwikkelingen.   
 
Vergrijzing 
Aalburg heeft volgens de cijfers van het CBS 2017: 

- 479 zelfstandig wonende 80-plussers 
- 387 zelfstandig wonende inwoners van 75-80 jaar. 

 
Aalburg heeft volgens cijfers CBS in 2030( CBS prognose uit 2011): 

- 1000 80-plussers   
- 600 inwoners van 75-80 jaar 

 
Voor het bevolkingsgebied van Aalburg betekent dit een aanzienlijke stijging in de komende jaren  
van 75-plussers. 
 
Ouderen en armoede 
Quote uit Nationaal Ouderenfonds 
“Dat ouderen in Nederland laag scoren als het om armoede gaat komt door onze AOW en (een vaak 
klein aanvullend) pensioen. Veel ouderen komen daarmee net boven de armoedegrens uit, wat niet 
wegneemt dat iemand hier uiterst moeilijk kan rondkomen”. 
 
Eenzaamheid en kwetsbaarheid 
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen emotionele eenzaamheid en sociale eenzaamheid. 
Emotionele eenzaamheid treedt op als iemand een hechte, intieme band mist met één of meerdere 
personen. Meestal gaat het om de levenspartner. Er is een emotionele behoefte. 
 
Sociale eenzaamheid draait om minder contact hebben met andere mensen dan je wenst. Denk aan 
het missen van vrienden, kennissen of collega’s. Het sociaal netwerk schiet te kort. Er is een sociale 
behoefte. (www.eenzaam.nl) 
 
• Eenzaamheid neemt toe met de leeftijd. Dit geldt specifiek voor sociale eenzaamheid. Het 

percentage mensen dat zich emotioneel eenzaam voelt, neemt toe vanaf 75 jaar. Vanaf 50-
jarige leeftijd voelt meer dan 40% van de Nederlanders zich eenzaam. Van de 75- tot 85-
jarigen voelt bijna 50% zich eenzaam. Van de 85-plussers voelt bijna 60% zich eenzaam. 
(RIVM, Volksgezondheidenzorg.info)  

• Ook extreme eenzaamheid neemt toe met het ouder worden. Van de 65- tot 75 jarigen voelt 
ruim 7% zich (zeer) ernstig eenzaam. Voor 75- tot 85-jarigen geldt dit voor bijna 10%. Van de 
85-plussers voelt bijna 14% zich extreem eenzaam. (RIVM, Volksgezondheidenzorg.info)  

• 75-plussers voelen zich sneller eenzaam door een opeenstapeling van gebeurtenissen, zoals 
het overlijden van een partner en andere leeftijdsgenoten en het verlies van mobiliteit en 
zelfstandigheid. (RIVM, Volksgezondheidenzorg.info)  

• Zowel mannen als vrouwen voelen zich eenzaam. Onder eenzame 85-plussers bevinden zich 
relatief veel vrouwen. Waarschijnlijk komt dit doordat oudere vrouwen vaker alleenstaand 
zijn dan oudere mannen. (RIVM, Volksgezondheidenzorg.info)  

• Van alle 75-plussers woont ongeveer 64,6% alleen. Het meest eenzaam zijn alleenwonende 
ouderen die gescheiden zijn en weinig sociale relaties hebben. (CBS)  

http://www.eenzaam.nl/
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• Eenzaamheid kan ernstige gevolgen hebben. Eenzaamheid verhoogt de bloeddruk, het 
stressniveau en de kans op een depressie. Eenzame ouderen blijken 14% meer kans te 
hebben op een vroege dood dan de gemiddelde persoon. (Onderzoek Professor Cacioppo, 
Universiteit van Chicago / The Journal of Psychology, 2012). 

  
Uit onderzoek van het Ouderenfonds (2016) blijkt dat 85% procent van de eenzame ouderen het 
lastig vindt om dit bespreekbaar te maken. Ze hebben het gevoel hiermee mensen lastig te vallen en 
ze vinden dat er veel onbegrip voor eenzaamheid bestaat. 74% van alle eenzame respondenten geeft 
aan een echt goede vriend of vriendin in het leven te missen. Een respondent: “Ik kom alleen thuis. Er 
is niemand waarbij je je ei kwijt kan, niemand die je leuk vindt en ook niemand die van je houdt.” 
 
Dementie 
Dementie is de naam voor een combinatie van symptomen (een syndroom), waarbij de hersenen 
informatie niet meer goed kunnen verwerken. Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig 
ziektes. De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer. Daarnaast 
komen vasculaire dementie, frontotemporale dementie (FTD) en Lewy body dementie veel voor. 
 
Een op de vijf mensen krijgt dementie. Bij vrouwen is de kans nog groter: een op de drie vrouwen 
krijgt tijdens haar leven dementie. Hoe ouder, hoe groter de kans op dementie. Boven de 90 jaar 
heeft maar liefst 40 procent van de mensen een vorm van dementie. Nederland telt op dit moment 
ruim 270.000 mensen met dementie. Door de vergrijzing en het ouder worden van de bevolking 
zullen in 2040 ruim een half miljoen mensen lijden aan dementie. (www.alzheimer-nederland.nl)  
 
Mantelzorg 
Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving. 
Ook minder intensieve hulp, de hulp aan huisgenoten en de hulp aan instellingsbewoners zijn 
meegenomen. Mantelzorg is hulp die verder gaat dan de zogenoemde ‘gebruikelijke hulp’.  
(Sociaal Cultureel Planbureau 2017) 
 
Mantelzorg komt op je pad in tegenstelling tot vrijwilligerswerk. Men kiest er niet specifiek voor. 
 
• In Nederland wonen 2.6 miljoen mantelzorgers. Zij zorgen minimaal acht uur per week én 

langer dan drie maanden voor een naaste. Van alle mantelzorgers zorgt 40 % voor een ouder 
of schoonouder (Mezzo).  

• Een op de vijf mantelzorgers verzorgt 2 of meer personen (Informele zorg in Nederland 
2013).  

• 65-plussers gaan in de toekomst minder beroep doen op mantelzorg. Het aantal ouderen 
stijgt tot 2030 met 62%, maar het beroep dat men op mantelzorg doet, neemt toe met 25% . 
Ouderen gaan vaker dan nu voor hun partner zorgen, waardoor het aantal mantelzorgers 
met geringe draagkracht en een zware draaglast zal toenemen (Informele zorg in Nederland 
2013).  

• Het aantal ontvangers van mantelzorg stijgt tot 2030 met 8%. Het aantal mantelzorgers 
neemt toe met 5% (Informele zorg in Nederland 2013).  

• 71% van de mantelzorgers onder 65 jaar combineert zorgtaken met een betaalde baan. 
Werkende mantelzorgers leveren vooral eigen vrije tijd in; formeel verlof wordt alleen 
ingezet als laatste redmiddel (Informele zorg in Nederland 2013) 

 
De zorg voor de groeiende groep dementerenden komt voor een groot deel voor rekening van 
mantelzorgers. Volgens het tweejaarlijkse, in 2018, weer te houden onderzoek, de dementiemonitor 
mantelzorg, voelen mantelzorgers zich steeds zwaarder belast. Maatregelen die verlichting kunnen 
brengen in de mantelzorg voor dementerende komen bij de Infographic behorend bij de monitor 
compact weergegeven aan de orde (bron:  www.alzheimer-nederland.nl). 

https://www.alzheimer-nederland.nl/dementie/soorten-vormen/ziekte-van-alzheimer
https://www.alzheimer-nederland.nl/dementie/soorten-vormen/vasculaire-dementie
https://www.alzheimer-nederland.nl/dementie/soorten-vormen/frontotemporale-dementie-ftd
https://www.alzheimer-nederland.nl/dementie/soorten-vormen/lewy-body-dementie
http://www.alzheimer-nederland.nl/
http://www.alzheimer-nederland.nl/
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Sport en bewegen 
Uit allerlei onderzoeken en uit de praktijk blijkt dat sport en bewegen voor iedereen gezond is. Dit 
geldt zeker ook voor ouderen.  
• Anno 2017 voldoen 2 op de 3 ouderen niet aan de zogenaamde Fitnorm. De fitnorm voor 

ouderen betekent dat zij tenminste 3 keer per week gedurende minimaal 20 minuten 
intensieve lichamelijke activiteiten verrichten. 

• 1 op de 4 ouderen (25,5%) voldoet niet aan de Beweegnorm. Dit betekent dat zij minder dan 
2 uur per week in beweging zijn. De Beweegnorm voor ouderen ligt op minstens 5 keer per 
week 30 minuten matig intensief bewegen, zoals tuinieren, wandelen of boodschappen 
doen.  

• Ouderen die nog sporten geven in 65% van de gevallen aan dat het krijgen of behouden van 
een goede conditie een belangrijke reden is om te sporten. Ook actief blijven wordt in 64% 
van de gevallen genoemd. Sociale contacten zijn voor 40% van de sportende ouderen een 
reden om te sporten.  

• Meer dan de helft van de sportende ouderen (55%) ziet hun medesporters als belangrijke 
sociale contacten.  

• Ouderen die niet (meer) sporten geven hiervoor de volgende redenen: lichamelijke 
belemmeringen, geen zin of geen tijd hebben, hoge kosten, het ontbreken van een 
sportmaatje en het hoge niveau van de sport. 1 op de 5 ouderen wil dan ook graag dat 
sporten worden aangepast op ouderen. Het liefst zien zij tennis, volleybal en hockey 
aangepast worden.  

• Ouderen die een hoger cijfer geven voor hun lichamelijke conditie, geven óók een hoger 
cijfer voor hun eigen geluk.  

• 1 op de 3 niet-sportende ouderen zou meer sociale contacten willen. Van de ouderen die 
sporten is dit maar 1 op de 6.  

 
Mijn Positieve Gezondheid 
Voor ons onderzoek hebben wij gebruik gemaakt van het werk van mevrouw Machteld Huber terug 
te vinden op www.mijnpositievegezondheid.nl en op https://iph.nl. De oude definitie van gezondheid 
had als kenmerk: De afwezigheid van ziekte.  
 
Tegenwoordig hebben veel mensen een chronische ziekte maar voelen zich gezond omdat juist ook 
andere dingen belangrijk zijn. Positieve Gezondheid is de uitwerking in zes dimensies van de nieuwe 
definitie van gezondheid. Met die bredere benadering wordt bijgedragen aan het vermogen van 
mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. 
 
Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren. Om dit te meten maakt Mijn Positieve Gezondheid 
gebruik van een vragenlijst. De vragenlijst die hierbij hoort is niet specifiek op ouderen gericht. In ons 
onderzoek hebben wij de vragenlijst gehanteerd en aangevuld met vragen specifiek voor oudere 
mensen en de lokale situatie. Op pagina 76 vindt u over Mijn Positieve Gezondheid nadere 
informatie met het zogenaamde spinnenweb. Ook u als lezer kunt op de website de test doen over 
uw “positieve gezondheid”. 
 
Actieprogramma Eén tegen eenzaamheid  
Het “Actieprogramma Eén tegen eenzaamheid” is gelanceerd op 20 maart 2018. Hiermee  wil  de 
overheid eenzaamheid onder ouderen eerder signaleren en doorbreken. Maatschappelijke 
organisaties, gemeenten, bedrijven en ondernemers en de Rijksoverheid slaan hiervoor de handen 
ineen. Dit doen zij in landelijk en lokale coalities (samenwerkingsverbanden) tegen eenzaamheid. 

 

http://www.mijnpositievegezondheid.nl/
https://iph.nl/
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Signaleren en bespreekbaar maken van eenzaamheid 
Om eenzaamheid eerder te signaleren en bespreekbaar te maken voert het ministerie van VWS 
samen met de vele partners de volgende acties uit: 

• Een campagne om eenzaamheid  bespreekbaar te maken en de samenleving te activeren om 
van betekenis te zijn. 

• Het begrip en bewustzijn over eenzaamheid in de samenleving vergroten.   
• Mogelijk maken dat dat iedere 75-plusser jaarlijks een bezoek aan huis krijgt. 
• De inrichting van meldpunten of digitale signaleringsnetwerken voor eenzaamheid 

bevorderen. Een voorbeeld van een digitaal signaleringsnetwerk is een seintje als iemand zijn 
of haar post niet meer opent. 

• Risicogebieden in kaart brengen.  Zo zijn mensen met een verhoogd risico op eenzaamheid 
sneller en gemakkelijker te benaderen. 

• 24 uur per dag telefonisch en per chat een luisterend oor bieden aan mensen die daar 
behoefte aan hebben. 

• Bevorderen dat per gemeente een sociale kaart komt die de activiteiten in beeld brengen. 
• Een instrument ontwikkelen om de diagnose eenzaamheid te stellen. En daarmee de weg 

naar de juiste effectieve aanpak te vinden. 

Programma Langer Thuis 
Het doel van het programma “Langer Thuis” is dat ouderen in hun eigen vertrouwde omgeving 
zelfstandig oud kunnen worden met een goede kwaliteit van leven.  
 
“Om te zien of we voortgang op dit doel bereiken volgen we de ontwikkeling van de kwaliteit van 
leven van zelfstandig wonende 75-plussers met een chronische ziekte of beperking.  Het programma 
(18 juni 2018) draait om het verbeteren van drie belangrijke randvoorwaarden die bijdragen aan de 
Kwaliteit van leven:  
• Goede ondersteuning en zorg thuis,  
• Ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers, en 
• Een geschikte woonsituatie”. 
Met het programma Langer Thuis wordt de komende jaren 340 miljoen beschikbaar gesteld. 
 
Beide programma’s “Eén tegen eenzaamheid” en “Langer thuis” vragen ook of juist ook van allerlei 
lokale gemeentelijk partijen en de bevolking extra inspanningen maar faciliteren die ook. 
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Relevante artikelen en onderzoeken 
 
Bij het verwerken van alle data en de daaropvolgende analyse hebben we gebruik gemaakt van 
andere (landelijke) onderzoeken en krantenartikelen. Hieronder een weergave van de bronnen: 

ONDERZOEKEN 
 
Eén tegen eenzaamheid 
Rijksoverheid – maart 2018 
(link: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2018/03/20/actieprogramma-een-tegen-eenzaamheid) 
 
Gezondheidsenquête 2018 
CBS – maart 2018 
(link: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/11/een-op-de-vijf-meldt-slaapproblemen ) 
 
Inbraakcijfers 2017 bekend 
Beslist.nl – februari 2018 
(link: https://siris.nl/artikel/98570049/inbraakcijfers-noord-brabant-2017-bekend ) 
 
ARTIKELEN 
 
Aalburgs onderzoek naar 80-plusser levert schat aan informatie 
Het Kontakt - 11 juli 2018 
 
 “Je gaat eerder dood als je steeds andere dokters ziet” 
Volkskrant - 9 juli 2018 
 
 “We hebben weer verzorgingshuizen nodig” 
Volkskrant - 16 juni 2018 
 
Langer thuiswonende ouderen leven niet langer  
Telegraaf – 6 juli 2018 
 
Ouderen lopen minder kans om eenzaam te worden – SCP Rapport 
NRC – 14 juni 2018 
 
Een op de twintig thuiswonende ouderen uitgebuit of mishandeld 
NRC – 13 juni 2018 
 
Mantelzorg, oppassen: ook bij ouderen dreigt de burn-out 
Trouw – 2 februari 2018 
 
Onze samenleving heeft geen positief beeld van ouderen 
Trouw – 13 oktober 2017 
 
Aalburg is niet rijk, maar wel gezond 
Het Kontakt – 25 oktober 2016 
 

  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2018/03/20/actieprogramma-een-tegen-eenzaamheid
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/11/een-op-de-vijf-meldt-slaapproblemen
https://siris.nl/artikel/98570049/inbraakcijfers-noord-brabant-2017-bekend
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Colofon 
 
Dit onderzoeksrapport is tot stand gekomen door een samenwerking tussen Stichting Welzijn Pro 
Seniore en gemeente Aalburg. De uitvoering van zowel het onderzoek als de verwerking waren in 
handen van TouchMedia. 
 
Initiatiefnemers: 
 
Stichting Welzijn Pro Seniore 
Contactpersoon: Joyce Lubbers-Blad 
Azaleastraat 26 M 
4261 CW  Wijk en Aalburg 
Telefoonnummer: 0416-698 486 
Website: https://st-welzijnproseniore.nl 
Email: info@st-welzijnproseniore.nl 
 
Gemeente Aalburg 
Contactpersonen: Nikki Slokkers en Anita Hilbink 
Grote Kerkstraat 32 
4261 BE Wijk en Aalburg 
Telefoonnummer: 0416-698700 
Website: www.aalburg.nl  
Email: N.Slokkers@aalburg.nl of A.Hilbink@aalburg.nl  
 
Uitvoering: 
 
TouchMedia 
Contactpersoon: Annelies Baerveldt-Tuinman 
Peppeldreef 18 
4254 BL Sleeuwijk 
Telefoonnummer: 06-24557453 
Website: www.touchmedia.nl 
Email: annelies@touchmedia.nl 
 
Onderzoeksrapport: 
 
Tekst: Joyce Lubbers, Nikki Slokkers en Annelies Baerveldt 
Opmaak: TouchMedia 
Omslag en foto’s: ‘Ouderen uit Aalburg’ – met toestemming van de ouderen 
  

https://st-welzijnproseniore.nl/
mailto:info@st-welzijnproseniore.nl
http://www.aalburg.nl/
mailto:N.Slokkers@aalburg.nl
mailto:A.Hilbink@Aalburg.nl
http://www.touchmedia.nl/
mailto:annelies@touchmedia.nl
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