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Janny van der Heijden 
(Heel Holland Bakt): 
,,Ik wil bij mensen de angst voor de 
keuken wegnemen’’

Voormalig NCRV-man Hans Sleeuwenhoek 
vindt nieuwe balans na gebroken nek: 
,,Het gaat eigenlijk wel weer goed’’

Dianda Veldman (directeur 
Patiëntenfederatie Nederland): 
,,Een goede zorginstelling zal klachten 
en kritiek beschouwen als gratis advies’’

Geriafysiotherapeut 
Rutger van Valderen: 
,,Regelmatig bewegen voorkomt bij 
oudere mensen een hoop ellende’’

Adviespunt 
Zorgbelang
Heeft u een vraag of klacht over zorg en 

welzijn? Wij helpen u verder.

Adviespunt Zorgbelang is een initiatief 

van Zorgbelangorganisaties. Wij komen op 

voor de belangen van zorggebruikers en 

zetten ons in voor de kwaliteit van de zorg. 

Wat kunnen wij voor u doen?
Wij geven informatie, advies en 

ondersteuning. Onze medewerkers kennen 

de zorg in uw buurt en zijn op de hoogte 

van relevante wet- en regelgeving. Wilt 

u advies over hoe u uw zorg of hulp kunt 

regelen? Ervaart u knelpunten en komt u er 

zelf niet uit? Wij helpen u verder. 

Gratis en onafhankelijk
Adviespunt Zorgbelang is onafhankelijk van 

zorginstellingen, gemeenten, Jeugdzorg en 

indicatiestellers. De dienstverlening is gratis. 

Wij zijn ISO gecertificeerd.

Specialismen onder één dak
Bij ons bent u aan het juiste adres voor al 

uw vragen en kwesties over zorg en welzijn. 

• Cliëntondersteuning gezondheidszorg: 

Bij een vraag of klacht over uw huis-

arts, specialist, tandarts, apotheker, 

fysiotherapeut of andere hulpverlener 

bel: 0900 243 70 70

• Cliëntondersteuning langdurige zorg

Indien u 24 uur per dag zorg nodig heeft. 

Voor het regelen en uitvoeren van uw zorg 

in een instelling of thuis bel: 0900 243 8181

• Cliëntondersteuning sociaal domein

Advies over kwesties met uw gemeente, 

hulpverlener of zorginstelling. Bekijk op 

de website of uw gemeente deze dienst 

aanbiedt. Adviespuntzorgbelang.nl 

• Vertrouwenspersoon Jeugdhulp

 Voor kind én ouders die te maken   

 hebben met zorg voor de jeugd bel: 

 088 555 10 00

(Ingezonden mededeling)

media

& Vitaal
Vitaal oud worden 
in onzekere tijden 
Voor u ligt de derde editie van de BDU Zorgkrant, dit keer -onder de 
noemer ‘Zorg en Vitaal’- vooral gericht op de ouderen. In de eerste 
twee edities besteedden we vooral aandacht aan de transities in de 
zorg en de gevolgen daarvan. 

Ouderen zijn een interessante doelgroep. Financieel draagkrachtig, vaak nog in 

het rijke bezit van een goede gezondheid en vol plannen, maar ook steeds meer 

op zichzelf aangewezen en teruggeworpen op sociale netwerken in de eigen 

omgeving. De zorg zoals we hem kenden verandert. Soms ingrijpend. 

Bij die facetten willen we in deze bijlage uitgebreid stil staan. Via thema’s als 

‘bewegen’,  ‘reizen’,  ‘wonen’ en ‘voeding’ houdt journaliste en zorgspecialist 

Jellie Kiefte de vinger aan de pols van moderne trends. Ze 

sprak met deskundigen, zoals het bekende jurylid van 

‘Heel Holland Bakt’ Janny van der Heijden. Die zegt 

behartenswaardige dingen over ouderen en voeding. 

Hans Sleeuwenhoek, in de jaren ‘70, ‘80 en ‘90 

van de vorige eeuw minstens net zo bekend 

als Janny van der Heijden nu, heeft de bittere 

keerzijde van de medaille gezien. De vitale en 

sportieve pensionado, die na een succesvolle 

maatschappelijke carrière in de media al vroeg 

de baanloze levensfase binnenstapte, brak bij 

een fietsongeluk zijn nek. Hij is tegenwoordig 

met een hoge dwarslaesie aan een rolstoel 

gekluisterd. Hij vertelt in deze bijlage 

openhartig over die gebeurtenis en wat dat 

voor hem en zijn vrouw betekende. 

Verder hebben we geprobeerd nuttige 

informatie aan te reiken voor de geïnteresseerde 

lezer. De bijlage kwam mede tot stand in 

samenwerking met Zorgbelang Gelderland/

Utrecht, de regionale belangenbehartiger voor 

mensen die op de zorg zijn aangewezen. 

Daan Bleuel, eindredactie
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Frank van Hoorn is eigenaar van Questan, een onderzoeks- en adviesbureau 

op het gebied van wonen in relatie tot zorg en welzijn. Hij is echter ook 

mede-initiatiefnemer van de website Alleszelf.nl, een absolute aanrader voor 

mensen met (ouderdoms)beperkingen. Op deze site schreef Van Hoorn een 

zeer informatief artikel over de talloze reismogelijkheden voor ouderen. 

Daarom een paar vragen voor hem, vooral over de psychosociale kant van 

reizen op oudere leeftijd.

Wordt reizen belangrijker 
of juist minder belangrijk 
als je ouder wordt?
,,Ik denk dat reizen zeker belangrijk is en 

belangrijker wordt voor de senior die niet 

meer werkt. Er is namelijk geen werkritme 

meer en de dagen gaan op elkaar lijken. 

Het geeft een prettige spanning om 

je op je vakantie voor te bereiden. En 

de vakantie zelf wordt een belangrijk 

hoogtepunt in de belevingswereld.”

Is reizen op oudere 
leeftijd gezond?
,,Ja, reizen helpt mensen gezond te 

houden. Dat geldt voor iedereen maar in 

het bijzonder voor ouderen, niet alleen psychisch maar ook 

lichamelijk: als je reist beweeg je meestal meer dan thuis en je bent meer buiten. Wel zie je dat de manier 

waarop verandert. Tentkampeerders schaffen een caravan aan en die caravan wordt meer en meer voorzien 

van allerlei snufjes. Bijvoorbeeld de ‘mover’, om de caravan makkelijker te kunnen inparkeren. Op een 

gegeven moment zie je dat men toch wat onzekerder wordt. Vanwege toenemende lichamelijke klachten, 

maar ook psychisch kan er een grens bereikt zijn. Een nieuwe bestemming uitzoeken en opzoeken kan 

dan te belastend worden. Zo hoorde ik laatst van een echtpaar van in de tachtig met een camper. Naar 

de zuidkust van Portugal rijden durfde hij wel, die rit was vertrouwd. Maar een keertje op vakantie naar 

Harderwijk bleek opeens een stap te ver en de weg ernaartoe te weinig bekend. Een verzorgde reis is 

dan een goed alternatief voor deze oudere doelgroep en dat kan men dat nog jaren volhouden. Ook het 

overlijden van de partner blijkt vaak een kantelpunt: stoppen met reizen of juist weer meer op pad om 

nieuwe oorden te ontdekken.”

Wat is uw reisadvies voor de mantelzorgende oudere?
,,Iedereen heeft het nodig om op zijn tijd echt te kunnen ontspannen. Dat geldt zeker voor een 

mantelzorger. Vaak zie je dat samen op reis wel tot een zekere ontspanning leidt, maar voor menig 

mantelzorger zou af en toe even letterlijk afstand nemen van de verantwoordelijkheid ook goed zijn om de 

mantelzorg vol te houden.”

De ANWB
De ANWB is bij uitstek dé deskundige als het om reizende senioren gaat. Het merendeel van de vier miljoen 

ANWB-leden is immers -overeenkomstig de leeftijdsopbouw in Nederland- de 50 gepasseerd.  Susanne 

Hortensius geeft aan dat de oudere reiziger behoefte heeft aan zekerheid. Die doelgroep wil interessante 

reizen, ook financieel interessant, buiten de drukte van het hoogseizoen.  Dé oudere bestaat niet, dus het 

aanbod is heel divers: auto-rondreizen, stedentrips, groepsreizen en cruises naar verre bestemmingen 

met betrouwbare begeleiding. Voor de vitale oudere heeft de ANWB ook natuurreizen per fiets of de 

benenwagen op het programma. En de kampeerliefhebber kan er terecht voor kampeerreizen met eigen 

kampeermiddel maar wel met de zekerheid van technische en/of toeristische begeleiding. Als belangrijkste 

advies geeft Susanne Hortensius mee aan de oudere reiziger: ga goed voorbereid op reis. Denk om zaken 

als verzekeringen, landeninformatie en informatie over je vakantiebestemming en de uitjes die je wilt 

maken. Uiteraard: ,,De ANWB biedt het complete pakket aan’’. Maar minstens zo belangrijk is haar laatste 

tip: neem de tijd en neem je rust. ,,Onderschat het reizen niet, met alles wat je daarbij aan excursies wilt 

ondernemen. Het kost energie en als iets té veel energie kost gaat dat ten koste van de fijne ervaring.”

Heel veel informatie voor de oudere reiziger (al dan niet met beperkingen) 

voor de korte en langere afstand vindt u in het artikel ‘Alle reismogelijk-

heden voor ouderen op een rij’ van Frank van Hoorn, te lezen via 

www.alleszelf.nl/reizenvoorouderen mét alle telefoonnummers van 

de OV-maatschappijen. De conclusie: ‘Door slim te combineren kunt u 

bijvoorbeeld met een (regio)taxi of Valys van en naar één van de 100 

NS-treinstations waar u kosteloos persoonlijke assistentie krijgt. 

U kunt op deze manier zelfs tot in het vliegtuig komen.’ 

Telefoonnummer Alleszelf.nl: 085 88 84 080.

U wilt meer gebruik maken van het openbaar vervoer maar vindt het 

systeem van de OV-chipkaart zo ingewikkeld? Kijk eens op www.steffie.nl 

bij ‘reizen’. 

Meer informatie over vergoedingen bij aangepast reizen vindt u op 

www. zorgverzekeringwijzer.nl, doorklikken op ‘zorgvergoedingen’ en

‘vakantiereizen-voor-zieken’. Als u buiten de vakantie recht hebt op thuis-

zorg of verpleeghuiszorg, kunt u dat recht meestal op vakantie ‘meenemen’. 

Vraag ernaar bij de reisorganisatie en bij uw zorgverzekeraar. Als u een per-

soonsgebonden budget hebt, kunt u de extra zorg daar vaak van betalen.

Zorgbelang Gelderland/Utrecht helpt u graag verder en is op de hoogte 

van de laatste ontwikkelingen op het gebied van vervoersinitiatieven bij u 

in de buurt, bijvoorbeeld de dorpsauto’s met vrijwilligers in de Achterhoek. 

Neem contact op met Antoinette Meys via 026 384 28 52 of mail naar 

antoinettemeys@zorgbelanggelderland.nl.

Een leuk initiatief van de ANWB sinds 2016: AutoMaatje. ‘Onder de 

professionele koepel van ANWB AutoMaatje en lokale welzijnsorganisaties 

vervoeren vrijwilligers -in hun eigen auto- tegen een geringe 

onkostenvergoeding hun minder mobiele plaatsgenoten.’ AutoMaatje is al 

actief in Barneveld, Woerden en De Ronde Venen. Zoeken op ‘automaatje’ 

op de website www.anwb.nl. Oproep van de ANWB: ‘Wilt u met ANWB 

AutoMaatje uw minder mobiele plaatsgenoten helpen? Stuur een e-mail 

naar: automaatje@anwb.nl.’

D E  O U D E R E  R E I Z I G E R  K I E S T  U I T E I N D E L I J K  V O O R  Z E K E R H E I D

Wel naar Portugal durven rijden maar niet naar Harderwijk

O U D E R E N & R E I Z E N

,,Denk erom, ik ben geen deskundige als het om reizende ouderen 
gaat”, waarschuwt Frank van Hoorn. Toch weet hij, als adviseur zorg 
en welzijn ouderen, alsmede onderzoeker en sociaal geograaf,  goed 
te verwoorden wat de 65-plusser interessant vindt of nodig heeft. 
Reizen hoort daar zeker bij.

Jellie Kiefte-Boersema / Tekstenzorg.nl

(Foto: ANWB)

Frank van Hoorn. (Foto: ANWB)
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O U D E R E N & B E W E G E N

Beweegmomentjes, BeweegMaatjes en meer
Op www.hartstichting.nl staat goede informatie over matig en intensief bewegen. Voor wie de 

(werk)dag vooral zittend doorbrengt: zoek eens naar ‘Beweegmomentje’ op de site van NISB, voor 

een zelftest en tips. Over valpreventie vindt u als oudere goede adviezen in de patiëntenfolder 

‘Valpreventie bij ouderen. Wat kunt u zelf doen?’, zie www.amc.nl, doorklikken naar ‘patiëntenfolders’. 

Valpreventie voor professionals: www.veiligheid.nl. Op www.allesoversport.nl is in het artikel ‘Sterke 

spieren voor ouderen’ meer te lezen over de afname van spiermassa bij ouderen: ,,Enkele simpele 

maatregelen voor sterke spieren voor ouderen zijn al effectief.”  Zie hiervoor ook het artikel elders in 

deze krant over voeding en gewicht.

Kijk eens op www.beweegmaatje.nl om samen te sporten. Uw gemeente kan informatie geven over 

beweegcoaches en samen sporten via buurtcentra. Zorgbelang Gelderland/Utrecht geeft u eveneens 

graag meer informatie. Bel 026-3842850  of mail naar nathaliekoopman@zorgbelanggelderland.nl. 

I N  CO N D I T I E  B L I J V E N  TOT  O P  H O G E  L E E F T I J D  V O O R KO M T  V E E L  N A R I G H E I D

Rust
Geriafysiotherapeuten hebben na de basisopleiding fysiotherapie een post hbo- of 

masteropleiding geriafysiotherapie gevolgd.  Deze vervolgopleiding geeft inzicht in  

allerlei ziektebeelden, hoe die elkaar beïnvloeden en de conditie van de oudere nog 

sneller afbreken. Ouderdom komt immers met gebreken: ziekten, slijtage van de 

gewrichten en minder energie. 

Genoeg bewegen kan veel ellende voorkomen. 
Wat is genoeg en hoe blijft het leuk?

Naast individuele therapie begeleidt Rutger bij Gooizicht ook sportgroepen van 

65-plussers. ,,Wij hebben drie groepen ouderen die naar 

Gooizicht komen om bij ons te sporten”, vertelt Van Valderen. 

,,Eén groep beweegt op behoorlijk hoog niveau, moet ik 

zeggen. Na afloop gaan ze gezellig koffiedrinken.” 

Veel van deze zeventigplussers voelen zich doorgaans niet 

zo thuis in een sportschool en komen graag oefenen in 

Gooizicht. ,,Maar jongere ouderen die wij behandelen zien 

het vaak niet zo zitten om daarna in een verpleeghuis aan 

hun conditie te blijven werken. Die verwijzen we door naar 

buurtcentra, daar is ook van alles te doen.” In groepsverband 

aan beweging doen werkt heel goed, is zijn ervaring. 

Als ouderen maar bewegen, vindt Rutger, en tenminste 

voldoen aan de beweegnorm van elke dag dertig minuten 

matig intensief (wandelen, naar de winkel bijvoorbeeld) 

en twee keer per week twintig minuten intensief bewegen 

(zodat je stevig gaat zweten). En dat hoeft echt niet op 

hoog niveau. Maar door regelmatig te bewegen voorkomt 

de ouder wordende mens wel een hoop ellende, vooral 

valpartijen zijn berucht. Die kunnen botbreuken, onzekerheid 

(‘bewegingsangst’) en isolement tot gevolg hebben omdat je 

de deur niet meer uit durft uit angst weer te vallen.

Opmerkelijk
‘In beweging door verbinding’ is de titel van een onderzoek 

in 2013 naar beweegactiviteiten voor ouderen en chronisch 

zieken in de provincie Gelderland. Zorgbelang Gelderland/

Utrecht werkte hieraan mee. Hoe ervaren de Gelderse oudere 

burgers zelf hun gezondheid? Redelijk tot goed, aldus 

het merendeel van de ondervraagden. Ook vinden ze dat 

ze genoeg bewegen. De mensen die hun gezondheid als 

redelijk tot matig ervaren, bewegen minder dan de groep 

die positiever is. Maar, en dat is een opmerkelijk zinnetje, ‘ze 

ervaren zelf niet dat zij te weinig bewegen’. 

Van Valderen ziet dat ook, vooral bij de oudsten. ,,Vanaf 70 

jaar gaan de ouderdomsklachten toenemen en daardoor gaan de mensen minder 

bewegen. Het gaat gewoon moeilijker. Nee, zeggen wij dan, pas de activiteit aan, 

maar blijf in beweging. Blijf lopen! Desnoods van bankje naar bankje. Het is leuk 

om ze na een paar weken conditietraining te horen zeggen: ik hoefde nu pas bij het 

derde bankje uit te rusten. Jongeren merken die bankjes amper op, voor ouderen 

zijn ze belangrijk om te blijven wandelen.”

De tijdgeest van vroeger speelt ook mee bij de soms geringe motivatie van oudere 

ouderen om in beweging te blijven. Van Valderen: ,,Zij zijn opgegroeid met ‘rustig 

aandoen’ bij vermoeidheid en ziekte.” De jongere ouderen weten inmiddels wel 

dat rust roest, denkt Van Valderen. ,,Maar het valt niet altijd mee om de oudste 

ouderen, die aangeven dat ze heel moe zijn, zover te krijgen dat ze juist dan moeten 

bewegen. Vermoeidheid doorbreken door inspanning in plaats van rusten is lastig 

uit te leggen. Het is belangrijk dat ze dat zelf ervaren.” 

Jellie Kiefte-Boersema / Tekstenzorg.nl

Rutger over
…zitten.  ‘Het nieuwe roken’, zo werd te lang zitten onlangs betiteld door onderzoeksinstituut TNO. 

Rutger beaamt dit. Ook als je drie keer in de week intensief sport worden de nadelen van urenlang zitten niet 

weggenomen. Oplossing: na een half uur zitten even twee minuten in de benen. Dat zou al veel kwalen zoals 

diabetes type ll, overgewicht en voortijdig overlijden kunnen voorkomen. 

… vallen.  Een valcursus vinden ouderen vaak een heel goed initiatief, vertelt Rutger. ,,Niet voor zichzelf 

natuurlijk, maar voor een kennis.” Vaak schamen ouderen zich als ze gevallen zijn. Eén op de drie nog 

thuiswonende ouderen valt minstens éénmaal per jaar (aldus het AMC). In 2011 werd 820 miljoen euro 

aan zorgkosten besteed vanwege valpartijen (bron: Kennisplein Zorgvoorbeter). Oorzaken zijn vaak: te 

weinig beweging, een te lage bloeddruk of slechter zien. Van Valderen zou graag zien dat een alarmbelletje 

bij huisartsen en andere zorgverleners afgaat als een patiënt terloops meldt dat hij gevallen is. Een 

fysiotherapeut kan vervolgens een valscreening doen en met tips en therapie bewegingsangst en verdere 

achteruitgang voorkomen. 

…de e-bike.  Fietsen met de e-bike draagt nauwelijks 

bij aan de conditie, zo is uit onderzoek gebleken, maar 

Rutger van Valderen vindt het vooral positief dat mensen 

hierdoor weer buiten komen en alleen al daardoor meer 

bewegen. Hij heeft wel een paar adviezen. Als je moeite 

hebt met je evenwicht is de zwaardere en snellere e-bike 

niet aan te raden. Hij merkt ook dat ouderen de hogere 

snelheid onderschatten. Voeg daarbij zaken als verminderd 

reactie- en waarnemingsvermogen, en een ongeluk 

met ernstig hoofdletsel en nare breuken ligt op de loer. 

Van Valderen vindt het een goed idee als men een helm 

draagt: ,,Die draag ik ook op mijn racefiets en de snelheid 

is vergelijkbaar.” Zijn pleidooi wordt gedeeld door twee 

neurologen van het UMC. In de Volkskrant van 26 februari 

2015 bepleitten zij de helmplicht voor oudere e-bikers. De 

Fietsersbond wil, desgevraagd, niet zover gaan. De bond 

organiseert zogenaamde fietsinformatie- en e-bikedagen 

voor senioren, vaak in samenwerking met gemeenten, 

te vinden op hun website www.fietsersbond.nl bij 

‘fietsschool’. Problemen met evenwicht, reactiesnelheid 

en het overzien van een complexe verkeerssituatie komen 

dan aan bod. Ook staan er tips op de website voor mensen 

die overwegen een e-bike aan te schaffen.

Rutger van Valderen op de C-mill, een loopband waarop 

enerzijds realistische situaties op straat geprojecteerd kunnen 

worden terwijl tegelijkertijd het looppatroon van de gebruiker 

wordt gemeten.

Hoe ouder hoe strammer. Tenminste, als je niet beweegt. Een 
gespecialiseerde fysiotherapeut voor ouderen weet daar alles 
van. Daarom belandde ik, via de Nederlandse Vereniging voor 
Fysiotherapie in de Geriatrie (NVFG), in Hilversum bij Rutger van 
Valderen, geriafysiotherapeut bij zorginstelling Amaris Gooizicht.

roest
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Hans Sleeuwenhoek; is dat niet…? Jazeker! Hans Sleeuwenhoek was -in 

ieder geval voor de generaties die de jaren ‘70, ‘80 en ‘90 van de vorige 

eeuw bewust hebben meegemaakt- een bekend televisiegezicht. Hij 

was eerst verslaggever, later ‘anchor’ van de actualiteitenrubriek Hier 

& Nu van de NCRV. In een tijd dat het nieuws nog een ‘meneer’ was en 

de presentator een autoriteit die het nieuws voor de -toen nog sterk 

verzuilde- achterban duidde. Later ontwikkelde Sleeuwenhoek samen 

met zijn collega Henk Mochèl het discussieprogramma ‘Rondom 10’, 

waarin maatschappelijke thema’s vanuit verschillende invalshoeken 

diepgravend werden behandeld. 

Selfmade journalist
Hans Sleeuwenhoek werd op 26 augustus 1939 geboren in Zaandam, 

maar groeide op in Rotterdam. Op 16-jarige leeftijd verhuisde hij naar 

Breda. Als 18-jarige met een HBS-diploma op zak zette hij de eerste 

schreden op het journalistieke pad. ,,Samen met een vriend ben ik 

een huis-aan-huisblad begonnen’’, herinnert Hans zich. ,,‘De Baronie 

van Breda’.’’ Het blad werd een paar jaar later verkocht. ,,Maar ik wilde 

journalist worden’’, vertelt Hans die succesvol solliciteerde bij de 

christelijke Nieuwe Haagse Courant, waar hij stadsverslaggever werd. ,,Ik 

ben echt ‘self-made’. In die tijd was het nog heel gebruikelijk dat je het vak 

in de praktijk leerde.’’

In 1962 trad Sleeuwenhoek toe tot de redactie van de Nieuwe 

Rotterdamsche Courant, de voorloper van het huidige NRC Handelsblad. 

Hij bleef echter in Den Haag want de inmiddels 23-jarige kreeg het 

predikaat ‘parlementair verslaggever’. Zijn talent bleef niet onopgemerkt. 

Sleeuwenhoek: ,,De NCRV vroeg me of ik voor Hier & Nu de politiek op 

Het Binnenhof wilde verslaan. Maar met dat werk was je toen niet zó 

druk dat je er niets naast kon doen.’’ En dat leidde ertoe dat Hans voor 

Hier & Nu over de hele wereld, maar ook in eigen land, tal van -soms 

geruchtmakende- reportages maakte. ,,En later ben ik het programma 

ook gaan presenteren. Ik vond het erg leuk werk, ook omdat we binnen 

de toch wat strenge NCRV een vrije positie hadden. Het was een prima 

tijd, waarin we ook ongelofelijk veel plezier hebben gehad.’’

Rondom10
Sleeuwenhoek kijkt daarnaast met veel plezier terug op de 

tijd waarin hij met collega Henk Mochèl vorm gaf aan het 

discussieprogramma ‘Rondom 10’. ,,Henk en ik presenteerden 

om de beurt en gaven ieder op eigen wijze invulling aan 

het programma. Henk zat meer op medische onderwerpen, 

waarin hij bijvoorbeeld het beladen onderwerp van de 

euthanasie ter sprake bracht. Ik had een voorkeur voor 

zaken rond geloof en opvoeding. Maar we speelden in 

H A N S S L E E U W E N H O E K

V O O R MA L I G N C R V - CO RYF E E H A N S S L E E U W E N H O E K (77)  R E VA L I D E E R T N A E R N S T I G O N G E VA L

 ,,Het gaat eigenlijk wel weer goed ’’
Ineens nam het leven van Hans Sleeuwenhoek (77) 
een dramatische wending. Een noodlottige val met de 
racefiets zette het leven van de Driebergenaar bijna 
letterlijk op zijn kop. Tot die dag in mei 2015 genoot hij 
-samen met zijn jeugdliefde Tineke- van het goeds dat 
het leven na zijn tijdige pensionering te bieden had. 
Na een succesvolle carrière, die van hem een Bekende 
Nederlander maakte, reisde het echtpaar de hele wereld 
over, hadden de twee in Italië een caravan en een boot 
waar het stel regelmatig vertoefde. De vitale pensionado 
hield daarbij de conditie op peil met behulp van de 
racefiets. Tijdens wedstrijden, later ook met minder 
fanatieke toertochten. Tot dat ingrijpende ongeluk, 
waarbij Hans een ‘hoge dwarslaesie’ opliep. Praktisch 
verlamd vanaf de nek. Toch heeft Sleeuwenhoek zijn 
rolstoel nog niet definitief achter de geraniums in de 
fraaie Driebergse woning geparkeerd. Integendeel; hij 
levert inmiddels weer journalistieke bijdragen aan de 
plaatselijke krant (De Stichtse Courant; óók van uitgever 
BDUmedia). ,,Ik wil graag sociaal actief blijven.’’

christelijke kring een voorlopersrol.’’ Het waren roerige 

tijden in de jaren ‘60 en ‘70 van de vorige eeuw. De 

sexuele revolutie onder invloed van ‘de pil’, de opstandige 

jeugdcultuur, flower power, de hippies, emancipatie van 

de vrouw; de revolutionaire veranderingen deden de 

traditionele waarden van de christelijke samenleving 

op de grondvesten schudden. ,,Ik denk dat wij hebben 

bijgedragen aan de emancipatie van de achterban van de 

NCRV’’, analyseert Sleeuwenhoek. ,,En dat deden we door 

vooral niet te irriteren en niet opruiend te zijn. We zochten 

wel de grenzen op, maar gingen er niet overheen.’’ 

Directie 
In de nadagen van zijn beroepscarrière verruilde 

Sleeuwenhoek de plaats in de schijnwerpers naar een 

positie in de directiekamer van de NCRV, waar hij de 

verantwoordelijkheid voor de informatieve programma’s 

kreeg. Maar op zijn 60e was het klaar. ,,Ik moest eruit’’, 

vertelt Hans: ,,Ik had graag door willen gaan, maar dat was 

nu eenmaal zo.’’ Toch kostte het de inmiddels 77-jarige 

Driebergenaar weinig moeite om te wennen aan het 

bestaan van een gepensioneerde. ,,Ik ben met mijn 

vrouw gaan reizen. We zijn de hele wereld over geweest. 

Daarnaast deed ik veel vrijwilligerswerk. Bijvoorbeeld 

voor de kerk. Dan leidde ik discussiebijeenkomsten.’’ 

Ook op sportief vlak liet Sleeuwenhoek zien dat de 

geldingsdrang nog niet verdwenen was. ,,Ik was lid van een 

wielervereniging en heb de eerste jaren ook wedstrijden 

gereden. Ik was geen topper, maar wel fanatiek! Later 

ben ik meer toeristisch gaan fietsen. Een paar dagen per 

week een kilometer of 30, 35. Gewoon; om fit te blijven én 

buiten te zijn.’’ Tot die zwarte dag in mei 2015. Wat begon 

als een haast routinematig trimrondje over de Utrechtse 

Heuvelrug, eindigde in een drama. Sleeuwenhoek: ,,Het 

was bij de Maarnse Berg. Ik denk dat ik op een stuk 

onverhard fietspad een takje heb opgewipt dat tussen mijn 

spaken kwam. Daardoor sloeg ik over de kop. Ik ben nog 

een halve minuut bij kennis geweest. Ik hoorde iemand die 

mij achterop kwam nog nét zeggen ‘afblijven; laten liggen!’ 

Daarna raakte ik buiten bewustzijn.’’

Sleeuwenhoek bleek zijn nek te hebben gebroken: 

,,Verlamd vanaf wervel C5-C6. Vrijwel het hele lichaam’’, 

vertelt hij. Pas na acht maanden kon de Driebergenaar 

weer naar huis. Sleeuwenhoek wist zich in die moeilijke 

periode enorm gesteund door zijn vrouw: ,,Tineke heeft 

alle dagen aan mijn bed gezeten. Eerst in het UMC, later 

in revalidatiecentrum De Hoogstraat. Ik heb daar diepe 

bewondering voor.’’

Opstandig
Inmiddels heeft het leven in huize Sleeuwenhoek een 

nieuwe balans gevonden. ,,Het gaat eigenlijk wel goed’’, 

zegt Hans. ,,We redden ons wel. De (drie) kinderen wonen 

in de buurt, dus die zien we ook regelmatig.’’ Drie keer 

per dag biedt een verpleegkundige ondersteuning bij 

dagelijkse handelingen, zoals aankleden, wassen en in bad 

gaan. Op de vraag of Hans de gebeurtenissen heeft kunnen 

accepteren zegt hij: ,,Ik ben wel opstandig geweest. Het is 

natuurlijk ook heel beroerd. Maar tot op zekere hoogte wen 

je er ook wel weer aan. Het moeilijke is de afhankelijkheid; 

een beroep moeten doen op anderen.’’

,,Ik ga weer voor de krant schrijven’’, vertelt Sleeuwenhoek 

die dat werk voor de lokale krant ook voor zijn ongeluk al 

deed. ,,Ik vind het een aardige vulling van mijn vrije tijd. Ik 

zie dingen om mij heen die de nieuwsgierigheid prikkelen. 

En daar kan ik zo wat mee doen. Je moet ook proberen 

weer wat dingen op te pakken. Al was het maar om de 

contacten met de samenleving vast te houden.’’

Daan Bleuel
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Een handvol tips en uitspraken van twee vrouwen die veel weten over 

eten én over ouderen. Lees wel even door, want voeding en gewicht zijn 

populaire onderwerpen maar tegelijk te complex voor trendy kreten 

en korte bochten. Dat wordt me wel duidelijk als ik spreek met culinair 

journalist Janny van der Heijden en voedingswetenschapper Annemien 

Haveman-Nies.

Janny van der Heijden (62) is columnist bij het Algemeen Dagblad en 

bij het grote publiek bekend als jurylid bij het populaire bakprogramma 

Heel Holland Bakt. Sinds 5 oktober is ze ‘als een soort coach’ actief in het 

crossmediale project De tanden in ondervoeding bij omroep MAX. ,,Ik wil 

bij mensen de angst voor de keuken wegnemen en ze enthousiast maken 

om weer zelf te gaan koken. Als je vrouw altijd kookt en zij er op een 

gegeven moment niet meer is, durf dat dan zelf op te pakken.” 

Beschuitje
Dr. Annemien Haveman-Nies (44) is universitair hoofddocent bij de 

Afdeling Humane Voeding van de Wageningen Universiteit. Ook werkt 

ze bij GGD Noord- en Oost-Gelderland als coördinator: ze zorgt ervoor 

dat wetenschappelijk onderzoek in de dagelijkse praktijk getoetst wordt. 

‘ProMuscle in de praktijk’ is zo’n project: een combinatie van eiwitrijke 

voeding en krachttraining waardoor de thuiswonende oudere fitter en 

sterker wordt (zie kader). Vanaf je dertigste ga je spiermassa kwijtraken, 

vertelt Haveman. ,,Vanaf je vijftigste bijna een halve kilo per jaar. Dat leidt 

bij ouderen tot dunnere benen en van die kipfiletjes onder de armen: losse 

zakjes zonder spieren.” Door verlies van spierkracht komt men minder 

makkelijk uit de stoel. Annemien is van mening dat er bij ouderen een 

omslag in denken nodig is: ,,Denk niet te makkelijk: het is de leeftijd, daar 

is toch niets meer aan te doen. Er is wel wat aan te doen: goed eten en 

bewegen!”

Spieren hebben eiwitten nodig om op peil te blijven. ,,Zo’n oudere die 

ontbijt met een beschuitje met jam en een kopje thee en pas bij de lunch 

een boterham met kaas eet, krijgt veel te weinig eiwitten binnen om zijn 

spierkracht te behouden.” Annemien Haveman vindt op zich een beetje 

vet bij een 70-jarige nog niet zo erg. ,,Dan is er tenminste een kussentje 

als ze vallen”, zegt ze lachend. Te zwaar is op die leeftijd niet echt meer 

een issue, vindt ze. ,,Een BMI (zie kader) tot 30 bij een gezonde oudere is 

een minder groot probleem dan ondergewicht.” Mits er geen sprake is van 

ondervoeding, dan wordt het een heel ander verhaal.

Te dik en toch ondervoed
Een beetje vet is dus niet erg als je als oudere gezond eet. Maar je kunt 

ook dikker zijn en toch ondervoed, hoe kan dat? Bij ondervoeding is er 

sprake van een tekort. Te weinig eiwitten, vitaminen, mineralen en andere 

voedingsstoffen door te weinig of te eenzijdige voeding. Vooral ouderen lopen het risico om te weinig binnen 

te krijgen: het lichaam neemt minder op, de eetlust neemt af, reuk- en smaakvermogen nemen af en sociale 

oorzaken als eenzaamheid maken van de avondmaaltijd ook geen feestje meer. Voeg daarbij te weinig beweging 

en ook de spiermassa neemt razendsnel af. Ondervoeding is gevaarlijk voor de gezondheid en het is moeilijk om 

daar goed van te herstellen. 

In 2013 is door de VU onderzoek gedaan naar ondervoeding bij thuiswonende ouderen: 10% van de 65-plussers 

die zelfstandig thuis wonen is ondervoed. Bij ouderen die thuiszorg ontvangen bleek dat percentage zelfs 35%. 

Om ondervoeding bij deze doelgroep te herkennen, werd een simpele meting ontwikkeld: de SNAQ65+. Deze is 

ook te vinden op de website van omroep Max (klik door op ‘Tanden in ondervoeding’) en bestaat uit het meten 

van de bovenarmomtrek en vragen over gewichtsverlies, eetlust en uithoudingsvermogen.

Taart 
Het zijn deze thuiswonende ouderen die zowel Janny van der Heijden als Annemien Haveman op het oog 

hebben. Janny: ,,Ik heb als grote passie dat ik mensen bewust wil maken van wat ze eten. We verliezen het 

contact met hoe voedsel moet smaken door alles wat de industrie erin stopt, zoals suiker, terwijl dat niet hoeft. 

GEZONDER OUD WORDEN: 
zelf koken en   krachttraining

Voedingscentrum
Die overheid heeft het Voedingscentrum opdracht gegeven de consumenten te helpen bij het maken 

van ‘gezonde, veilige en meer duurzame voedselkeuzes’, aldus de website. Het geven van informatie staat 

dus voorop. De manier waarop kan veel beter vinden Annemien Haveman en Janny van der Heijden. 

De consument wordt dringend geadviseerd dagelijks 250 gram groente en twee stuks fruit te nuttigen. 

Dit vermindert de kans op hart- en vaatziekten, bepaalde vormen van kanker en diabetes type 2. Toch 

kreeg in 2014 slechts 5 procent van de Nederlanders de dagelijkse (toen nog) aanbevolen 200 gram naar 

binnen. Dan lijkt 250 gram helemaal een onhaalbare opdracht. 

Janny van der Heijden: ,,Menig oudere koopt nu een zakje sla van 75 gram en eet daar twee of drie 

keer van. Het lijkt heel groen op je bord maar je zit lang niet aan die 250 gram per persoon.” Annemien 

Haveman: ,,Ondervoeding is te voorkomen door te eten volgens de richtlijnen van het Voedingscentrum. 

Ja, 250 gram groente lijkt dan best veel. Ik adviseer om gewoon de helft van je bord te reserveren voor 

gezonde groente waar echt wat in zit. Het Voedingscentrum mag wat mij betreft wel meer handvatten 

geven hoe je die hoeveelheid van 250 gram groente dagelijks binnen krijgt.”

Janny van der Heijden heeft daar wel ideeën over, zoals het promoten van groenten bij de lunch en 

gezonde sappen. Voor ouderen ziet ze mogelijkheden in verse soep met gepureerde groenten en brood, 

aangekleed met plakjes komkommer, tomaat of takjes tuinkruiden. ,,Veel ouderen vinden soep heel 

lekker en met soep kun je veel meer mee doen dan een bouillonnetje met een paar sliertjes groente”, 

zegt ze. Creativiteit en je doelgroep goed aanvoelen, dat mist ze bij  het Voedingscentrum. ,,Het 

Voedingscentrum moet echt anders gaan communiceren. Niet altijd dat vingertje van ‘te weinig’ en die 

onhaalbare adviezen.” 

De boodschap van het Voedingscentrum is voor groenten tot op de gram nauwkeurig, voor noten juist 

weer niet. Janny van der Heijden: ,,Tegenwoordig adviseert het centrum ‘een handje noten per dag’ maar 

wat het eigenlijk hoort te zijn is ‘enkele noten’. Je kunt er de klok op gelijk zetten: onder het mom van 

‘het is zo goed voor je’ zijn die enkele noten ineens een handvol pinda’s.”  Ze vindt het tijd worden voor 

een andere aanpak: ,,Ik pleit voor een platform waar je met je vragen terecht kunt zodat je zelf in je eigen 

situatie, de voors en tegens van voedingsadviezen tegen elkaar kunt afwegen.”

Kleur op je bord
Met voldoende grammen aan groenten op je bord ben je er nog niet. Als je iedere dag op een 

half pond wortels zit te knagen, sla je oranje uit en raak je toch ondervoed. Variatie is minstens zo 

belangrijk, betoogt de culinair journalist: ,,Ik zeg zelf altijd: zorg voor kleur op je bord. En dan bedoel 

ik niet de macarons, haha.” Nadenkend voegt ze eraan toe: ,,In het buitenland noemen ze dat ‘eat the 

rainbow’ geloof ik. Want iedere kleur groente of fruit bevat weer andere waardevolle voedingsstoffen 

met specifieke eigenschappen. Met zo’n driekleurige paprikamix heb je wel drie keer andere 

voedingswaarden binnen.”

De smaak verandert als je ouder wordt. Dat komt niet alleen omdat de smaakpapillen het minder goed 

doen maar ook omdat je minder goed kunt ruiken met het klimmen der jaren. Van der Heijden: ,,Het 

gevaar bij een afnemende smaak is dat er snel een extra schep zout bij gaat. Maar je kunt ook aan de slag 

met verse kruiden of gevriesdroogde kruiden gebruiken”. 

Janny van der Heijden wordt bijna lyrisch van eieren. ,,Met eieren kun je fantastische dingen maken. Veel 

ouderen hebben minder trek in vlees, dan is een eitje een goed alternatief. Evenals vis, peulvruchten en 

noten. Diepvriesvis is niet zo duur en tegenwoordig prima van kwaliteit.” 

Hypes en diëten
Schrijf over voeding en gezondheid en je bent verzekerd van aandacht. Janny van der Heijden doet dat 

al jaren maar heeft zo haar bedenkingen over wat ze vandaag de dag voorbij ziet komen op internet en 

in de bladen.  ,,Iedereen vindt het tegenwoordig hip om over voeding te schrijven. De laatste tijd vaak op 

het narcistische af: kijk eens hoe slank en gezond ik ben dankzij mijn dieet… Ik heb me destijds enorm 

verzet tegen dat hysterische gedoe rond superfood. En die quinoa-hype waardoor er geen quinoa meer 

genoeg was voor de lokale bevolking. Daar hou je toch geen droge ogen bij? Mensen willen graag een 

quick fix oplossing voor hun gezondheid en daar spelen die hypes en diëten rond superfood op in.”

Ook Annemien Haveman heeft er gemengde gevoelens over: ,,Het lijkt nu wel of iedereen een 

voedingsdeskundige is. En het lijkt erop dat het Voedingscentrum daar maar moeilijk bovenuit kan 

komen. Terwijl bij het Voedingscentrum alles aan kennis samenkomt vanuit wetenschappelijk onderzoek. 

Het Voedingscentrum moet de vertaalslag maken van de kennis naar het bord. Maar dat lukt nog niet 

voldoende, al merken we wel een verandering in de goede richting”. Ze fronst als ik het MIND-dieet ter 

sprake breng. Via Ned7 (website voor ouderen) werd dit dieet aangeprezen als ‘Eet je hersenen 7,5 jaar 

jonger’ inclusief het advies om geen kaas en vlees te eten terwijl dat veel eiwitten bevat. Haveman is er 

duidelijk over: ,,Er is geen remedie tegen Alzheimer. Ook geen dieet. Hooguit kan goed eten de ziekte 

vertragen en het proces minder onaangenaam maken. Voeding is heel complex en heeft veel facetten 

die allemaal een rol spelen bij de oudere mens. Daar weten we nog lang niet alles van.”

Jellie Kiefte-Boersema / Tekstenzorg.nl

BMI; wel of geen
gezond gewicht? 
BMI staat voor Body Mass Index: een cijfer 

dat aangeeft of er sprake is van wel of 

geen gezond gewicht in verhouding tot 

de lengte. Bij gezonde volwassenen tot 

70 jaar spreekt men van een gezond 

gewicht bij een BMI tussen de 20 en 25. 

Voor berekening: zie voedingscentrum.nl bij ‘Heb ik een gezond gewicht?’ 

Een paar kanttekeningen: 

§ Advies van dr. Annemien Haveman-Nies (Universiteit Wageningen): Neem bij de

BMI-berekening je lengte van vroeger, bijvoorbeeld de lengte die in je eerste paspoort 

staat, want een mens krimpt bij het ouder worden, vaak meerdere centimeters.  Voor de 

BMI-berekening kan dat veel verschil maken.

§ Ook belangrijk is de plaats waar het lichaamsvet zit. Vet in en rond de buik

(appelvorm) is niet zo best voor de gezondheid. Je kunt je taille meten met een meetlint 

om je middel tussen de onderkant van het onderste rib en de bovenkant van het 

bekken. Vrouwen zitten goed met een taille tussen de 68 en 80 cm., mannen met een 

middelomtrek tussen de 79 en 94 cm. Gespierde mensen kunnen door het gewicht van de 

spieren een hogere BMI hebben met een goede middelomtrek. Dan is afvallen niet nodig.

Krachttraining voor ouderen
Het project ‘ProMuscle in de praktijk’ van Wageningen University & Research is een combinatie 

van eiwitrijke voeding met krachttraining voor 65-plussers, vooral voor de benen, twee keer 

per week. Ontbijt en lunch bevatten minimaal 25 gram eiwit. Via een eitje, kipfilet, vis en 

zuivelproducten zoals kaas, yoghurt, (karne-)melk of kwark kom je aan voldoende eiwitten. 

Het is best veel, maar een grote dosis eiwit rond een inspanningsmoment maakt dat de 

spieren de eiwitten het beste kunnen opnemen. Dus eerst eten, dan krachttraining (‘ietsje over 

je grenzen heen’), dan weer eten. Die timing geeft de beste resultaten. Het project duurt drie 

jaar, tot eind 2018 en begon in 2015 met een proef in Harderwijk. Nu gaat ‘ProMuscle in de 

praktijk’ bij thuiswonende ouderen uitgevoerd worden in de gemeenten Ede en Apeldoorn, 

Putten, Harderwijk en Epe. Het project wordt gefinancierd  door het ministerie van EZ, 

Friesland Campina, Innopastry en Stichting Alliantie Voeding Gelderse Vallei.

Zorgbelang Gelderland/Utrecht en 
Universiteit Wageningen hebben regelmatig 
contact over voeding en gewicht bij ouderen 

Nathalie Koopman, senior projectleider: ,,Wij doen

onderzoek naar de motivatie van oudere mensen 

op het gebied van eten en bewegen. We zorgen 

tevens voor goede en toegankelijke informatie, 

ook voor laaggeletterden. Ook belangrijk is de 

sociale component van voeding in de samenleving: 

onze maatjesprojecten rondom samen koken en 

eten zorgen voor meer levensvreugde en nieuwe 

ontmoetingen. En we werken mee aan projecten 

waarin de vraag centraal staat: wat heeft u nodig om gezond en vitaal ouder te 

kunnen worden?  Zo gaan we bij het project Ouderenzorg van GezondVeluwe 

groepsgewijs in gesprek met ouderen in vijf gemeenten. De uitkomst daarvan 

gebruiken we om met gemeenten en organisaties het aanbod van zorg en 

welzijn beter te doen aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de ouder 

wordende mens.” 

Interesse in één van onze projecten of heeft u een vraag? Bel Nathalie Koopman 

via 026 384 2850 of nathaliekoopman@zorgbelanggelderland.nl.

De helft van je bord reserveren voor gezonde groente. Zorg voor 
kleur op je bord. Een beetje te dik is minder erg dan mager als je de 
zeventig gepasseerd bent. Diepvriesvis is prima. Gebruik kruiden in 
plaats van zout. En… gebruik je spieren!

In mayonaise en soep hoort geen suiker. Vers koken heeft altijd mijn voorkeur, 

dan weet je wat je erin gestopt hebt en hoeveel suikers en vetten erin zitten”. 

Als ik haar herinner aan de bewering van André van Duin dat Janny zo een hele 

taart naar binnen schuift, moet ze hartelijk lachen. ,,Een héle taart, dat was een 

grapje, hoor.” Eén ding is zeker: Ze weet bij zelfgebakken taart wat erin zit en 

‘dan is de keus aan jezelf hoeveel je ervan neemt’. 

Ze ergert zich eraan dat de consument die keuzevrijheid amper heeft omdat 

deze, naar haar oordeel, te veel in verwarring raakt door de marketingstactieken 

van de voedingsindustrie. ,,Als je de fabrikant moet geloven ontbijt je met 

zijn cruesli heel gezond. Maar je wilt niet weten hoeveel suiker erin zit. Of 

amandelmelk met twee procent aan amandelen erin. En wat te denken van 

chips met zo’n gezond-ogend keurmerk. Of etiketten die amper te lezen 

zijn door de kleine letters en de onbegrijpelijke wetenschappelijk klinkende 

namen.”  De overheid moet veel meer regulerend optreden tegen dit soort 

misleidende praktijken, vindt ze.

Janny van der Heijden (Foto: Mitchell van Voorbergen)

Nathalie Koopman

Dr. Annemien Haveman-Nies. 

(Foto: Jan Harryman)
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Wat is er technisch mogelijk?
Sites vol tips en snufjes: www.langzultuwonen.nl en www.alleszelf.nl. 

Voor inwoners uit de Achterhoek is een bezoekje aan de Belevingswoning aan 

te raden. U kunt zich aanmelden via www.belevingswoning.nl of door te bellen: 

0314 377 371.

De site van Aedes-Actiz, www.kcwz.nl is eveneens een bezoekje waard: 

woonzorgtechnologie, woonvariaties en burgerinitiatieven op woongebied worden 

er uitgebreid beschreven. 

De FoodValley-gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, 

Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen informeren de inwoners via 

www.woonbewustfoodvalley.nl met tips en informatiemarkten.

De gemeente Ede wil eind volgend jaar 1.000 mensen in de gemeente aansluiten 

op het onafhankelijk platform Scherm van Ede, voor het makkelijk regelen van 

zorg en comfort in huis via de eigen computer of tablet. Zie mijn artikel hierover 

op de website van Ede Stad http://edestad.nl/lokaal/edese-zorg-achter-de-

schermen-106037.

Het geheugen hapert of u voelt zich ongemakkelijk als u geld uit de muur haalt? 

Bij de Rabo is er de Rabo Geld Expres voor dienstverlening aan huis: 075 890 30 30. 

U bent mantelzorger van een dementerende huis- of echtgenoot die soms de weg 

kwijt is? De app Familie traceren - Life360 is een aanrader voor uw smartphone.

Professionals en gemeenten die willen weten wat er kan en mag worden goed 

geïnformeerd door de provincie Gelderland: www.gelderland.nl/Hulp-bij-wonen-

en-zorg

En verder is Zorgbelang Gelderland / Utrecht uitstekend op de hoogte van de 

mogelijkheden om langer thuis te blijven wonen, zoals beeldschermzorg en 

andere vormen van hulp op afstand. Bel Hanneke Schut op 026 384 28 49 of mail 

hannekeschut@zorgbelanggelderland.nl. 

BUURTCOACH MARION PLEUNIS HOOPT DAT OUDEREN ZELF TIJDIG DE BAKENS VERZE T TEN

,,Laat je niet overvallen 
door je leeftijd!’’

Je oude dag doorbrengen in een verzorgingshuis is pas mogelijk als het echt niet 
meer gaat: er moet sprake zijn van een ‘blijvende zorgbehoefte’ en permanent 
toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid. We moeten met z’n allen dus zo lang 
mogelijk thuis blijven wonen. Hoe doen we dat? 

Of ‘zo lang mogelijk thuis’ een goede ontwikkeling is of niet, het is inmiddels een feit. Wel 

komen er steeds meer tussenvormen. ‘Zo thuis mogelijk’ wordt dat genoemd, waarbij (vaak) 

een verpleeginstelling of woningcorporatie appartementen aanbiedt en waarbij je de zorg en 

zaken als maaltijden, wassen en schoonmaken kunt inkopen. 

Ook langer in je eigen woning blijven wonen, al dan niet met beperkingen en de 

nodige zorg, is steeds beter mogelijk. Maar hoe en wanneer ga je je huis aanpassen? 

Toegankelijkheidsdeskundige Jaap van Velzen benoemt in Binnenlands Bestuur (28 

september 2016) twee psychologische hindernissen: mensen zonder beperkingen kunnen 

zich onmogelijk inleven in iemand die daar 24 uur per dag mee te maken heeft én het is bijna 

onmogelijk om je op een beperking voor te bereiden.

Ondanks dat laatste obstakel proberen diverse gemeenten met name de vitale zestigers 

voor te bereiden op het feit dat de ouderdomskwalen 

dichterbij zijn dan ze denken.  De gemeente is door alle 

veranderingen in de zorg ook langer verantwoordelijk 

voor wonen, ondersteuning en welzijn van de 

thuiswonende oudere. Als er zich beperkingen voor gaan 

doen die iemand verhinderen om mee te doen in de 

samenleving heeft de gemeente de plicht om daar een 

oplossing voor te vinden. En aangezien de gemeentelijke 

middelen beperkt zijn is ‘voorkomen beter dan genezen’ 

zowel voor de oudere als voor de gemeente. 

Belevingswoning
,,Ouderen trekken doorgaans veel te laat aan de bel”, 

zegt Marion Pleunis, buurtcoach in Doetinchem. ,,Zeker 

in de Achterhoek heerst er toch iets van ‘ach, ’t komt wel, 

we zien wel’…”. Ze ontvangt mij op een warme dag in 

september in de ‘Belevingswoning’. De Belevingswoning 

is een rijtjeshuis waar men op afspraak tijdens een gratis 

Informatie over langer thuis wonen met zorg
Thuis wonen met de intensieve zorg vanuit de Wet Langdurige 

Zorg (Wlz) kan dankzij de het Modulair Pakket Thuis of Volledig 

Pakket Thuis. Zie www.regelhulp.nl voor meer informatie, pagina 

‘Thuis wonen met zorg uit de Wlz’.

Hulp voor de mantelzorger: een persoonsgebonden budget (pgb) 

via de Wlz is ook mogelijk. Het verschil met een pakket uit de Wlz 

is dat u (of uw vertegenwoordiger) bij een pgb zelf de contracten 

sluit met de zorgverleners in plaats van het zorgkantoor. 

Voorbeelden zijn te vinden op www.zobenikgeholpen.nl, 

ervaringsverhalen. Een pgb kan ook bij de gemeente aangevraagd 

worden als u hulp nodig heeft en (nog) niet in aanmerking komt 

voor voorzieningen uit de Wlz. Hoe u dat kunt doen staat met 

het stappenplan ‘Van aanvraag tot toekenning’ beschreven op 

de website van de vereniging voor budgethouders Per Saldo: 

www.pgb.nl/pgb/wmo/.

De gemeente is ook verplicht tot ondersteuning van de 

mantelzorger. Trek niet te laat aan de bel bij uw gemeente en 

vraag dan gelijk om de gratis onafhankelijke cliëntondersteuning, 

voorafgaand aan het zogenaamde keukentafelgesprek. Dan bent u goed voorbereid.

De komende 15 jaar zal het aantal mensen met dementie toenemen met ruim zestig procent 

(bron: Alzheimer Nederland). Dus meer mensen met beginnende dementie willen zo lang mogelijk 

thuis blijven wonen. Bij www.dementie.nl kunt u terecht voor informatie. Of bel 033 303 25 02 

(Alzheimer Nederland). De Alzheimer telefoon (gratis) biedt een luisterend oor: 0800-5088 

(7 dagen per week van 9.00 - 23.00 uur). 

Het Adviespunt van Zorgbelang geeft u graag meer informatie over de bovengenoemde mogelijkheden 

en biedt hulp als u er zelf niet uitkomt of niet zo thuis bent op de computer. Bel gerust: 0900 24 38 181. 

bezoek inspiratie kan opdoen om langer thuis langer thuis te kunnen blijven wonen. Ook 

krijg je er advies om dat zelf goed en tijdig te kunnen regelen. 

Behalve door de gemeente wordt er in de woning ook voorlichting gegeven door de 

wijkverpleegkundige en door Zorgbelang Gelderland/Utrecht. Marion Pleunis, zelf ook al in 

de doelgroepleeftijd, wil mensen aan het denken zetten over slimme woningaanpassingen 

zonder dat direct naar de gemeente wordt gekeken voor bekostiging. ,,Als je graag kinderen 

wilt ga je ook nadenken of je huis nog wel geschikt is en maak je kosten, dan houd je 

ook geen hand op bij de 

gemeente.”

Ik verwacht een huis vol 

robots aan te treffen, maar 

dat valt mee. Hoewel, het 

valt in eerste instantie niet 

zo op, maar op de tafel 

staat wel een beeldscherm 

waarop met een paar 

klikken, via een programma 

van CareScreen, niet alleen 

zorg, welzijn en alarmering 

maar ook apparatuur in huis 

geregeld kan worden.

Veel dingen zijn bijna te 

simpel en toch belangrijk 

voor zowel de veiligheid als het comfort: goede verlichting, een stroevere tegelvloer, het 

bad eruit en een inloopdouche, schakelaars die niet te hoog zitten, de wasmachine op een 

verhoging.  Ook zie ik veel aanpassingen die kunnen helpen als er sprake is van beginnende 

dementie. Een bewegingsmelder op de koelkast- en de wc-deur om te zien of daar te veel of 

te weinig gebruik van wordt gemaakt. Handige plaatjes op de wc-deur, een ‘luie trap’ die in 

twee contrasterende kleuren geschilderd is. ,,Anders krijgen mensen met dementieklachten 

het gevoel dat ze in een gat trappen”, legt Marion uit. Bij dementie is de vertrouwde 

omgeving heel belangrijk. ,,Bij deze groep zeggen we: verhuis tijdig of helemaal niet. En in 

het laatste geval zijn er veel hulpmiddelen om zolang mogelijk veilig thuis te blijven wonen.” 

Jellie Kiefte-Boersema / Tekstenzorg.nl

De bewegingsmelder op de koelkast.

(Foto: Jellie Kiefte)

Gastvrouw van de Belevingswoning annex buurtcoach Marion Pleunis 

legt uit hoe beeldschermzorg werkt.                                       (Foto: Jellie Kiefte)

De Belevingswoning in Doetinchem.

(Foto: Jellie Kiefte)
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,,Meer handen naar de dagelijkse 
zorg in plaats van naar de laptop”
Slechte inspectiecijfers, plascontracten, een manifest en Kamer-
vragen. Dat schetst geen vrolijk plaatje van de Nederlandse 
ouderenzorg op dit moment. Toch zijn veel bewoners van verpleeg-
huizen en hun naasten vooral tevreden over de verleende zorg. 

Anja Jonkers is Hoofdinspecteur verpleging en verzorging en 

nieuwe toetreders bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg 

(IGZ). Een week voor dit interview werd de actuele lijst 

gepubliceerd met verpleeghuizen waar de IGZ zich zorgen 

over maakt. In tegenstelling tot de publicatie in juni (zie 

pagina Ouderen & Zorg 03) verliep deze presentatie veel 

rustiger en kreeg de inspectie nu wel de kans om vooraf goed 

te overleggen met de instellingen die het betrof. 

Hoewel hoofdinspecteur Jonkers groot voorstander is van 

openheid en transparantie vindt ze een dergelijke lijst niet 

de beste route voor openbaarmaking. ,,We denken na hoe 

we kunnen zorgen voor openheid en goede informatie 

over verpleeghuizen zonder dat we hiermee onnodig 

onrust veroorzaken bij de zorgvrager en de familie. Het zou 

schelen als de instellingen zelf eerlijk communiceren op 

hun website over de inspectierapporten. Daar hebben veel 

zorgmanagers moeite mee. Het voelt voor hen alsof ze de 

vuile was buiten hangen. Maar ze moeten de zorgvrager 

en familie niet onderschatten. Als die op zoek zijn naar een 

goed tehuis merken ze wel degelijk het verschil tussen een 

vrolijke uitstraling op de website en een naargeestige sfeer in 

werkelijkheid. Als zorginstellingen zelf openheid van zaken 

geven over hun verbeterpunten voelen cliënt en de familie 

zich ook meer serieus genomen.”

Zorgzwaarte
Hoofdinspecteur Jonkers beschouwt ZorgkaartNederland 

als een belangrijk instrument voor toezichtsbezoeken. ,,We 

volgen ZorgkaartNederland nauwgezet; iedere nacht worden 

bestaande gegevens vergeleken met nieuwe recensies op 

de Zorgkaart.” Hoe kan het dat vooral zorginstellingen in de 

Randstad het relatief slecht doen op de Zorgkaart? Jonkers: 

,,Het probleem zit ‘m deels in de regio. Noordoost Groningen 

en Midden-Limburg zijn krimpgebieden, er wonen steeds 

minder mensen. Het is moeilijk om daar voldoende goed 

geschoold personeel te vinden. In de Randstad speelt 

hetzelfde probleem op een andere manier: goed geschoolde 

verpleegkundigen willen daar vooral in nieuwe ziekenhuizen 

werken. Verpleeghuizen hebben patiënten die lastig kunnen 

zijn. De zorg is zwaar en vraagt om levenswijsheid en 

lichamelijk en geestelijk uithoudingsvermogen. Veel  jonge, 

pas afgestudeerde verpleegkundigen zien dat niet zitten. 

Omdat mensen nu minder snel dan vroeger voor een 

verpleeghuis in aanmerking komen is de zorgzwaarte 

ook toegenomen. Ook dat vraagt om meer en hogere 

scholing van het personeel. De verpleegopleidingen zijn 

hier nog niet voldoende op ingericht, dat vraagt tijd. En 

niet iedere medewerker wil terug naar de schoolbanken 

voor bijscholing, terwijl dat eigenlijk wel zou moeten.” 

Zorgplan
Eén van de belangrijkste onderdelen in het zorgdossier 

waar de inspectie naar kijkt is het zorgplan. Veel 

zorgverleners ervaren dit plan als een administratieve 

last, vertelt Jonkers. ,,Ze hebben het gevoel dat ze vooral 

ten gerieve van zorgkantoor en inspectie vuistdikke 

mappen volpennen.’’ En inderdaad, voor de inspectie 

is het zorgplan belangrijk omdat daarin vooral ook de 

wensen van de cliënt goed beschreven moeten staan. 

,,Wij controleren met de zorgplannen of er ook echt 

naar de persoon gekeken wordt”, aldus Anja Jonkers. 

,,Neem die ‘plascontracten’ die in sommige zorgplannen 

zijn opgedoken (plannen waarin de frequentie van het 

dagelijkse toiletbezoek is vastgelegd, JK). Dit betreft 

eigenlijk onbegrepen gedrag van mensen. Waarom 

willen ze om de vijf minuten naar de wc? Daar moet je 

soms met meer mensen, zoals psycholoog of arts naar 

kijken. Dan maak je daarover afspraken en eventueel 

een nieuw zorgplan. En dat evalueer je: gaat het nu 

beter? Of moeten we iets anders proberen.” 

Zorgplannen hoeven wat Jonkers betreft ook niet zo 

dik te zijn. Er circuleren voorbeelden en formats van 

zorgplannen die naar haar idee veel te gedetailleerd 

zijn. ,,Dat is een ander pijnpunt: de eigen regels en 

controlesystemen van de zorginstelling die nog 

stammen uit de tijd dat het zorgplan vooral een 

verpleegplan was. Eigenlijk maken veel zorginstellingen 

het voor zichzelf moeilijker dan nodig is. De 

brancheorganisatie voor zorgondernemers foetert op 

de afvinklijstjes van IGZ. Maar juist in de zorgplannen 

zijn het de zorginstellingen zelf die ze nog steeds 

koesteren. Dat heeft te maken met vertrouwen van 

het management in de mensen op de werkvloer. Meer 

vertrouwen is minder papierwerk en betere zorg.”

Inspectie gemeentelijke ondersteuning?

Vanaf 2017 gaat de inspectie ook mensen thuis 

opzoeken die langdurige zorg ontvangen (zie pagina 

Ouderen & Zorg 03). Die zorg valt onder de Wet 

Langdurige Zorg (Wlz). Vorig jaar werd in de Eerste 

Kamer een motie ingediend waardoor de inspectie ook 

toezicht zou moeten houden op de uitvoering van het 

gemeentelijk ondersteuningsbeleid via de Wmo. De 

Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) was hier fel 

op tegen: deze motie zou gemeenten tot uitvoerders 

van rijksbeleid maken. Maar is dat zo erg? De gemeente 

heeft nauwelijks ervaring met de haar toegemeten 

toezichthoudende rol. We hebben het, ook bij de Wmo, 

over kwetsbare mensen. En de gemeente heeft geen 

zorgplicht. Als het fout gaat moeten mensen bezwaar 

maken en naar de rechter. Dat is zwaar. Anja Jonkers 

vertelt dat sommige gemeenten wel toezicht van 

inspectie willen maar dat andere gemeenten het prima 

met de GGD hebben geregeld of met ambtenaren. 

Er is een project gedaan rond netwerkzorg (hoeveel 

partijen komen op één adres over de vloer voor 

jeugdzorg en andere gemeentelijke ondersteuning) 

maar de vraag of toezicht van IGZ daarbij een goed 

idee is speelt nog steeds. Inspectie is nu in gesprek 

met GGD-Nederland over een eenzelfde soort aanpak 

van klachten en geschillen over de kwaliteit van zowel 

langdurige zorg als gemeentelijke ondersteuning. 

Hoofdinspecteur Jonkers: ,,De veranderingen in de zorg 

zijn echt nog niet voorbij. Er moet nog veel gebeuren 

en voor de gemeenten willen wij vooralsnog vooral 

gesprekspartner zijn en geen toezichthouder.”

Jellie Kiefte-Boersema / Tekstenzorg.nl

Dianda Veldman is directeur van Patiëntenfederatie Nederland. De 

Patiëntenfederatie wil de positie van de patiënt verstevigen. Via de 

website ZorgkaartNederland krijgt de patiëntenkoepel steeds meer zicht 

op de kwaliteit van onder meer verpleeg- en verzorgingshuizen. Patiënten 

en hun naasten kunnen op deze site een onderbouwde waardering geven 

aan zorgverleners en zorginstellingen. 

Die waarderingen zijn vaak opvallend positief. Klopt dat beeld wel 

met de misstanden waar we in de krant over lezen?  Dianda Veldman: 

,,Als een verpleeghuis een gemiddelde waardering heeft van 7,5 lijkt 

dat heel wat. Maar wij beginnen dan al de wenkbrauwen te fronsen. 

Onder de 6,5 geeft reden tot extra onderzoek voor de inspectie 

gezondheidszorg. Wij realiseren ons namelijk heel goed dat een 

afhankelijkheidsrelatie iemand kan belemmeren om een te kritische 

reactie te plaatsen. Iemand die een reactie plaatst mag weten dat 

deze plaatsing echt anoniem is en dat een ander daarmee geholpen 

wordt. Dus die enkele onderbouwde kritische reacties die wel geplaatst 

worden zijn veelzeggend voor ons. En onze interviewteams voor 

verpleeghuizen weten na de eerste tien minuten vol terechte lof voor 

de verpleging ook de pijnpunten wel naar boven te krijgen. Typerend 

voor een goede zorginstelling is dat zij klachten en kritiek beschouwen 

als gratis advies en ermee aan de slag gaan.”

Persoonsgerichte zorg
Patiëntenfederatie Nederland is één van de partners 

van het uitwerkingsprogramma ‘Waardigheid 

en Trots’ (zie pagina Ouderen & Zorg 03). ,,Bij 

‘Waardigheid en Trots’ merken we dat er een goede 

gezamenlijke intentie is om de verpleeghuiszorg 

te verbeteren’’, meent Veldman: ,,Het geeft energie 

om daar samen aan te werken. Maar ik zie nog te 

weinig samenhang. Zorgverzekeraars Nederland, 

ook één van de partners van ‘Waardigheid en Trots’, 

lijkt vooral naar de prijs te kijken bij de zorginkoop. 

Wij zijn van mening dat kwaliteit de norm moet 

zijn. Voor ons is goede zorg persoonsgerichte zorg. 

Een voorbeeld: laatst wilde een mevrouw niet meer 

eten. Als men daarin had berust was ze er nu heel 

slecht aan toe geweest. Ze bleek pijnlijke wondjes 

in de mond te hebben. Goede zorg is goed kijken en 

luisteren. Aandacht.’’

Veldman: ,,De zorginstellingen die het op dit gebied 

heel goed doen, waar mensen dus graag naar toe 

willen, worden daar in het huidige systeem niet voor 

beloond. Er ontstaan wachtlijsten en de oudere kan 

niet naar het verpleeghuis van zijn keuze. Daarom 

willen wij persoonsvolgende bekostiging in de zorg 

zodat er een einde komt aan de vaste afspraken en 

financiën voor de zorgaanbieder op jaarbasis. Als 

mensen met goede redenen enthousiast zijn over 

een zorgaanbieder mag dat beloond worden met 

meer geld voor meer personeel en meer faciliteiten. 

En omgekeerd.” 

Geld
Het plan van aanpak Waardigheid en Trots is gericht 

op kwaliteitsverbetering van de verpleeghuiszorg. 

De programmapartners werkten aan gezamenlijke 

uitwerkingsafspraken hierover: het kwaliteitskader. 

Uiteindelijk liepen de besprekingen vast (zie pagina 

Ouderen & Zorg 03). De brancheorganisatie van 

zorgondernemers wil dat er meer geld komt voor 

meer personeel. Dianda Veldman: ,,Toch raar dat 

het ene verpleeghuis het goed doet en het andere 

huis niet, terwijl ze relatief evenveel geld krijgen. Er 

moet niet meer geld bij, er moeten naar ons inzicht 

meer handen naar de dagelijkse zorg in plaats van 

naar de laptops en de spreadsheets.” Aan het einde 

van het interview wil Dianda Veldman nog een ding 

kwijt over de (nog) thuiswonende kwetsbare oudere: 

,,Ik zou de politiek willen toeroepen: er wordt zo 

gezeuld met kwetsbare ouderen voordat ze worden 

opgenomen. Maak een samenhangend plan voor 

deze groep, bijvoorbeeld via casemanagers die 

contact houden met het sociaal team, of wat dan 

ook. Maar geef zowel de kwetsbare oudere mens als 

de zorgverlener een professioneel aanspreekpunt.” 

Jellie Kiefte-Boersema / Tekstenzorg.nl

,,Zorgmanagers moeten cliënt 
en familie niet onderschatten”

INSPEC TIE GEZONDHEIDSZORG: ,,ALS HET GAAT OM VEILIGHEID ACCEPTEREN WIJ GEEN GRIJS GEBIED.”

Toezicht op de Nederlandse gezondheidszorg gebeurt 
via inzage in zorgdossiers, waarderingen van de website 
ZorgkaartNederland.nl, door bezoeken, gesprekken 
met cliënten, hun familie, medewerkers, bestuurders 
en voorlichtingsbijeenkomsten.  Maar uiteindelijk ook 
via de door zorgondernemers zo gehate afvinklijstjes. 
Hoofdinspecteur gezondheidszorg Anja Jonkers: ,,Als 
het gaat om veiligheid accepteren wij geen grijs gebied.” 
Voor de rest wil inspectie vooral meedenken met 
zorginstellingen, zorgverleners en zorggebruikers. Vanaf 
2017 komt de inspectie ook op huisbezoek, omdat meer 
mensen langdurige zorg thuis ontvangen.

Hoofdinspecteur Gezondheidszorg Anja Jonkers.                                                                                                     (Foto: Ruben Jorksveld)Directeur Patiëntenfederatie Nederland Dianda Veldman.       (Foto: Patiëntenfederatie Nederland)
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Het plan van aanpak over de kwaliteit van verpleeghuizen 

‘Waardigheid en trots: liefdevolle zorg voor onze ouderen’ 

is de uitwerking van een Kamerbrief van staatssecretaris 

Martin van Rijn in juni 2014. In deze brief uit hij zijn zorgen 

over de kwaliteit van verzorgings- en verpleeghuizen in 

Nederland. Hij wist waar hij het over had: de verzorging 

van zijn dementerende moeder in een Haagse instelling 

liet destijds te wensen over. Dit werd pijnlijk duidelijk in 

november 2014, toen de vader van Van Rijn de publiciteit 

zocht. ,,Soms is ze niet verschoond. Dan staat ze even op en 

loopt de urine langs haar enkels.” 

‘We zijn twee jaar verder en door berichtgeving over ‘plas-

contracten’ wordt duidelijk dat in meerdere verpleeghuizen 

toiletbezoek wordt beperkt en incontinentiemateriaal als 

alternatief wordt gebruikt. De staatssecretaris hierover: 

,,Daarom ziet de IGZ de afgelopen periode nog strenger 

toe en grijpt in waar dat nodig is. Daarom wordt nu voor 

het eerst een interventieteam ingezet. Daarom is er via 

onder meer het programma ‘Waardigheid en Trots’ altijd 

hulp beschikbaar voor bestuurders van instellingen die een 

kwaliteitsprobleem hebben en hulp kunnen gebruiken. 

Daarom investeren wij in het personeel en is de bezuiniging 

geschrapt.” (Kamerbrief 2 november 2016). 

Het plan ‘Waardigheid en trots’ zal uiteindelijk moeten 

leiden tot betere verpleeghuiszorg in 2025. De leden 

van de bijbehorende taskforce ‘Waardigheid en Trots’ 

zijn: Patiëntenfederatie Nederland, LOC (cliëntenraden), 

Actiz (brancheorganisatie zorgondernemers), 

BTN (thuiszorginstellingen), Verenso (specialisten 

ouderengeneeskunde), V&VN (verpleegkundigen 

en verzorgen), ZN (zorgverzekeraars), IGZ (inspectie 

gezondheidszorg) en Zorginstituut Nederland 

(toezichthouder verzekerden en adviseur overheid). 

Allemaal organisaties die zeer betrokken zijn bij het wel en 

wee van ouderen maar die ook schurende belangen kunnen 

hebben. Daardoor werd niet op tijd overeenstemming 

bereikt over het kwaliteitskader en lukte dat ook niet met 

een leidraad voor verantwoorde personeelssamenstelling. 

Toen in juni, op aandringen van de Tweede Kamer, de 

inspectie halsoverkop een zwarte lijst met zorginstellingen 

openbaar moest maken, werd het er even niet gezelliger 

op in de taskforce Waardigheid en Trots. Wat niet betekent 

dat het werk niet doorgaat: het Zorginstituut heeft de 

doorzettingsmacht in dit soort kwesties en zal binnenkort 

knopen gaan doorhakken.

AD-journalist Hugo Borst schrijft over zijn dementerende 

moeder in aansprekende columns. Onlangs publiceerde 

Borst een manifest waarin hij in 10 punten enerzijds de 

vinger legt bij misstanden in de ouderenzorg en anderzijds 

oplossingen aandraagt. Volgens een bericht op de Nationale 

Zorggids (2 november 2016) zou staatssecretaris Van Rijn 

hebben laten weten voor hetzelfde te strijden als Borst: 

,,Zijn plan ‘Waardigheid en trots’, een plan om de ouderen 

zorg te verbeteren, vindt hij op het manifest van Borst lijken. 

Ook de staatssecretaris is van mening dat verpleegkundigen 

                            stelt kwaliteit van 
verpleeghuiszorg ter discussie
Hugo Borst
Twee moeders speelden onbewust een rol in de discussie over de Nederlandse verpleeghuiszorg voor kwetsbare 
ouderen. De moeder van staatssecretaris Martin van Rijn en de moeder van journalist Hugo Borst.

Bijna zestig jaar zijn Jan en Trudy Vermeer getrouwd. 

Maar nadat Trudy in 2013 een hersenbloeding kreeg, 

kon ze niet meer thuis wonen. Jan belde zich jarenlang 

een slag in de rondte om een plek voor hen beiden te

vinden. Zonder succes. Totdat hij in contact kwam met 

de onafhankelijke cliëntondersteuner van Adviespunt 

Zorgbelang.

Alles werd anders
Na een tandartsbehandeling kreeg Trudy een 

hersenbloeding. Sindsdien heeft ze continu verpleging 

nodig. Ze woonde in verschillende instellingen. Het 

personeel had vaak niet eens tijd om een praatje met 

haar te maken. ‘Stop mij maar in de vuilnisbak, dacht ik 

soms. Dan ben je me kwijt.’ Maar het ergst was dat ze 

Jan moest missen.

Ook Jan wilde weer met Trudy samen wonen. ‘Maar een 

verpleegster thuis kost duizenden euro’s per maand. 

En in geen enkele instelling konden we samen terecht. 

Meneer, zeiden ze dan, ú heeft geen zorg nodig. Daar 

ging het alleen maar over. Niet over hoe erg je elkaar 

mist.’

De juiste weg
Via via kwam Jan in contact met Jeroen, de onafhankelijk 

cliëntondersteuner van Adviespunt Zorgbelang. Die 

luisterde naar het verhaal van Jan en Trudy. Hij wist de 

juiste weg, kende de juiste mensen en ontdekte dat

er een appartement voor twee vrijkwam in het Sint Pieter 

en Bloklands Gasthuis.

Drie maanden wonen Jan en Trudy er nu. Ze zijn 

eindelijk weer samen en de zorg is er prima. Heerlijk 

vinden ze het. Jan: ‘En eindelijk wordt alles geregeld. 

Dankzij Jeroen. Ik heb net een pacemaker gekregen, heb 

daardoor ook wat meer hulp nodig. Die krijg ik gewoon. 

Daar hoef ik niet meer jaren voor te bellen.’

Bij Adviespunt Zorgbelang kunt u terecht met al uw vragen 

over langdurige zorg. Als u zelf zorg nodig heeft, maar ook 

als u zorg verleent aan anderen. Onze ondersteuning van 

Adviespunt Zorgbelang kost u niets. U heeft volgens de 

wet recht op cliëntondersteuning als u een indicatie voor 

de Wet langdurige zorg (Wlz) heeft. 

Bel 0900 2438181 als u behoefte heeft 

aan ondersteuning.

ma t/m vr van 9.00 tot 17.00 uur, lokaal gesprekstarief.

Gratis, onafhankelijk en strikt vertrouwelijk.

De uitvoering van de onafhankelijke cliëntondersteuning 

in het kader van de Wlz is ISO gecertificeerd.

en verzorgenden bijvoorbeeld meer tijd moeten hebben voor 

bewoners. Dat gebeurt nu vaak niet door het management van de 

organisaties. Dat is ook een belangrijk speerpunt van Van Rijn.”

Jellie Kiefte-Boersema / Tekstenzorg.nl 

Zorgelijk geld
Er komt meer ouderenkorting via de belasting vanaf 2017. 

Chronisch zieken en gehandicapten, dus ook veel ouderen, 

zijn er sinds de nieuwe zorgwetgeving financieel flink op 

achteruitgegaan. Dit bleek uit onderzoek dat belangenvereniging 

‘Ieder(in)’ liet verrichten door budgetinstituut Nibud. Sinds enkele 

jaren zijn er voor deze doelgroepen geen compensatie meer voor 

het steeds maar stijgend eigen risico,  geen korting meer voor 

eigen bijdragen en geen belastingaftrek meer voor specifieke 

zorgkosten. Gemeentelijke tegemoetkomingen voor deze 

doelgroepen werden afgeschaft, dat moest ‘maatwerk’ worden. 

Financieel maatwerk van de gemeente voor middeninkomens 

blijkt in de praktijk een wassen neus. In 2015 werd duidelijk dat 

gemeenten 1,2 miljard euro overhielden. Geld dat bestemd was 

voor jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning van onder 

meer ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. De AWBZ is 

sinds 2015 gesplitst in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

(Wmo), de Wet Langdurige Zorg (Wlz), de Jeugdwet en de Zorg-

verzekeringswet (Zvw). Blijkbaar is er bij Rijksoverheid en gemeen-

ten sinds die splitsing geen zicht meer op de financiële gevolgen 

hiervan voor de individuele burger die met verschillende wetten 

en bijbehorende eigen bijdragen te maken krijgt. 

Langdurige zorg thuis 
§ Cliënten die thuis verzorgd worden vanuit de Wet langdurige 

zorg (Wlz) met een Modulair Pakket Thuis (Mpt), krijgen in 2017 

de huishoudelijke hulp niet meer via de Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning (Wmo) van de gemeente maar via de Wlz.

Het basispakket van de zorgverzekering wordt uitgebreid met 

vergoedingen voor kortdurend verblijf in een zorginstelling. 

§ Er wonen steeds meer ouderen met een complexe zorgvraag 

thuis dankzij wijkverpleging en andere ondersteuning. Vanaf 

2017 kan, in samenwerking met de huisarts, een specialist 

ouderengeneeskunde geconsulteerd worden en desgewenst 

bij de oudere op huisbezoek komen. Dit wordt betaald uit de 

Zorgverzekeringswet (Zvw). 

§ De inspectie gezondheidszorg (IGZ) gaat vanaf volgend jaar 

op huisbezoek bij de gebruikers van langdurige zorg. Binnenkort 

staat daarvoor het nieuwe toetsingskader voor toezicht op 

de langdurige zorg thuis op www.igz.nl. Instellingen voor 

thuisverpleging kunnen zich daardoor beter voorbereiden op de 

inspecties. 

Voorbereiding zorgaanvragen
§ Door de online vragenlijst van www.mijnkwaliteitvanleven.nl

in te vullen krijgt een zorgvrager twee keer per jaar zicht op de 

(veranderingen in de) eigen zorgsituatie via ‘Mijn Kwaliteitsmeter’. 

Dit overzicht kan prettig zijn als voorbereiding op een gesprek 

met de gemeente of arts. Voor deze kwaliteitsmeter werkt 

Patiëntenfederatie Nederland samen met Zorgbelang, het 

Nationaal Ouderenfonds, CSO, Mezzo en Per Saldo.

§ Moeite met het invullen van de vragenlijst? Andere vragen? 

Adviespunt Zorgbelang geeft gratis deskundige ondersteuning: 

bel 0900 2438181. Adviespunt Zorgbelang ondersteunt ook bij

het aanvragen van langdurige zorg, al dan niet met een persoons-

gebonden budget. Ook kunt u terecht bij het Adviespunt met

vragen over zorgplannen, zorgovereenkomsten en zorgbeschrij-

vingen in relatie tot het zorgprofiel. Een goede zorgbeschrijving is 

belangrijk bij het aanvragen van een persoonsgebonden budget Wlz. 

§ Zorgbelang Gelderland/Utrecht geeft voorlichting aan 

professionals en cliënten over zorgplannen en zorgovereen-

komsten. Meer informatie: Antoinette Meys, tel 026-384 28 52.

(Ingezonden mededeling)

Hugo Borst. (Foto: Remko de Waal)
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