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Voorwoord 
 

 

Voor u ligt de rapportage van de resultaten van het Preventief Huisbezoek aan ouderen van 80 jaar 

en ouder woonachtig in de gemeente Oudewater. De projectopzet is gelijk aan het Preventief 

Huisbezoek dat in 2018 heeft plaatsgevonden. Na afloop van dit project is de aanbeveling gedaan om 

op niet al te lange termijn het huisbezoek te herhalen, bij voorkeur na 2 à 3 jaar. De gemeente 

Oudewater heeft gemeend om deze aanbeveling ter harte te nemen. Beleidsadviseurs van de 

Gemeente Oudewater hebben de opdracht gekregen om het preventief huisbezoek uit te voeren in 

de periode 2021-2022. Zij hebben ons benaderd om wederom het project te coördineren en te 

begeleiden.  

 

Gezien de onzekerheden rondom de coronamaatregelen was de verwachting dat het project 

vertraging zou oplopen. Dit is uiteindelijk meegevallen door de enthousiaste en voortvarende inzet 

van de acht vrijwilligers. Zij zijn direct aan de slag gegaan en hebben vele gesprekken gevoerd. 

Tijdens de gesprekken hebben de vrijwilligers de coronaregels zorgvuldig in acht genomen. Nieuw 

voor hen was dat de vragenlijst digitaal ingevuld moest worden met ondersteuning van het 

softwarebedrijf Ervaringwijzer. Wij zijn de vrijwilligers zeer dankbaar voor hun inzet en bijdragen. 

 

Wat betreft de ouderen heeft een enkeling de afspraak afgezegd uit angst voor een 

coronabesmetting, waarvoor wij alle begrip hebben. Uiteraard gaat onze dank naar de ouderen van 

Oudewater die bereid waren om aan het onderzoek deel te nemen. Door hun inbreng en openheid 

hebben we veel informatie gekregen. 

 

Tot slot willen wij ook de medewerkers van het Stadsteam en het Touwteam bedanken voor hun 

adequate reacties op de vragen die wij hen gesteld hebben. En de opdrachtgevers vanuit de 

gemeente Oudewater die ons alle steun hebben gegeven die we nodig hadden. 

 

 

Cees van der Blom en Maria de Goeij 
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Inleiding 
 

 

Het overheidsbeleid is erop gericht dat ouderen zo lang mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving 

kunnen leven en wonen. In Oudewater hebben we daarbij oog voor de kwaliteit van leven. Is 

ondersteuning nodig dan kan de oudere een beroep doen op voorzieningen vanuit de Wmo, maar 

ook op schuldhulpverlening, maatschappelijke zorg en vrijwilligersorganisaties. Voor medische zorg is 

er de huisarts, voor persoonlijke zorg kan de wijkverpleging ingeschakeld worden met uiteindelijk, als 

de zorg thuis niet meer kan, een passende woonvorm waar de juiste zorg op de juiste plek gegeven 

kan worden. Maar hoe vindt de oudere de weg bij het aanvragen van deze voorzieningen. Kinderen 

wonen niet altijd in de buurt om te helpen. Sommige ouderen zien er tegenop om problemen op te 

lossen en laten het dan maar voor wat het is. 

 

De gemeente Oudewater wil graag weten wat er leeft onder haar ouderen, zodat ze gerichter kan 

ondersteunen in het zo lang mogelijk veilig en verantwoord in eigen huis blijven wonen.  

Maar wat vinden ouderen zelf als het gaat over wonen, welzijn en zorg. Wat vinden zij waardevolle 

verbeteringen. Deze vraag kan het beste door de oudere zelf beantwoord worden.  

 

Uit het verleden is gebleken dat het huisbezoek een beproefd middel is om informatie op te halen en 

om informatie te geven. Het project Preventief huisbezoek aan ouderen van 80 jaar en ouder, 

waarbij getrainde vrijwilligers ouderen thuis bezoeken en bevragen met behulp van een vragenlijst is 

september 2021 gestart en januari 2022 afgerond. 

 

Dit verslag bevat de resultaten van de huisbezoeken zowel vanuit cijfermatig materiaal als 

opmerkingen van de bevraagden en informatie die door de vrijwilligers is opgehaald. In Hoofdstuk 2 

zijn de meest in het oog vallende bevindingen beschreven. Hoofdstuk 3 is een beschrijving van de 

opvallende zaken in vergelijk met het Preventief huisbezoek in 2018. Hoofdstuk 4 bevat extra 

informatie gekleurd met de persoonlijke bevindingen van de vrijwilligers en in hoofdstuk 5 worden 

de conclusies met de aanbevelingen beschreven.   

 

 

 
  

In Oudewater is naast het 

Stadsteam sinds kort ook het 

Touwteam werkzaam. Het 

Touwteam is onderdeel van de 

Stichting Zorg en Welzijn 

Oudewater. Het Touwteam 

onderzoekt de hulpvraag (op 

het gebied van welzijn en 

welbevinden) en koppelt een 

vrijwilliger aan de inwoner, bv 

voor een klusje in huis, 

onderhoud van de tuin, 

wandelmaatje, fietsmaatje. 
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1. Algemene informatie over het project 
 

 

1.1 Doel en resultaten 

 

Het doel van het project is een bijdrage leveren aan het zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen 

van ouderen. Dit doen we door: 

1. ouderen te informeren over zorg- en dienstverlening ten aanzien van wonen, zorg, financiële 

mogelijkheden en welzijn (voorzieningencheck); 

2. direct hulp te bieden door een opvolgend huisbezoek door het Stadsteam Oudewater en het 

Touwteam; 

3. zicht te krijgen op de leefsituatie van ouderen in Oudewater om (gezondheids-) 

beleidsadviezen te geven aan de gemeente Oudewater. 

 

De beoogde resultaten zijn: 

1. ouderen weten welke welzijnsmogelijkheden, zorg en (financiële) dienstverlening in 

Oudewater en omstreken kan bijdragen aan het langer zelfstandig wonen; 

2. inzetten van tijdige en noodzakelijke zorg en ondersteuning; 

3. ouderen weten de weg naar de gemeente en het Stadsteam te vinden; 

4. inzicht in de behoeften en leefsituatie van ouderen; 

5. demografische informatie; 

6. ouderen wonen langer en gezond en naar tevredenheid zelfstandig; 

7. het ontwikkelen van een uniforme onderzoeksmethode die gebruikt kan worden voor andere 

doelgroepen en/of leefgebieden. 

 

 

1.2 Doelgroep 

 

Ouderen van 80 jaar en ouder wonend in Oudewater, Hekendorp, Papekop en Snelrewaard. 

 

 

1.3 Opzet huisbezoeken 

 

Vrijwilligers leggen huisbezoeken af bij de doelgroep. Aan de hand van een vragenlijst worden de 

ouderen bevraagd op de leefgebieden van Positieve Gezondheid waarbij thema’s, zoals kwaliteit van 

leven, wonen, woonomgeving en veiligheid, mobiliteit, gezondheid, zelfredzaamheid, mantelzorg, 

sociale netwerk, eenzaamheid, vrijetijdsbesteding, zingeving en financiën voorbijkomen. Tijdens het 

huisbezoek wordt door de vrijwilliger informatie verstrekt over de zorg- en dienstverlening ten 

aanzien van wonen, welzijn en zorg.  

 

De opgehaalde gegevens worden anoniem verwerkt in een digitale omgeving gefaciliteerd door een 

in meerdere gemeenten ingezet softwarebedrijf Ervaringwijzer. Zij ondersteunen diverse gemeenten 

met onderzoek naar cliëntervaringen. 

 

Mocht een oudere meer informatie nodig hebben of bepaalde vormen van ondersteuning wensen 

dan kan een consulent van het Stadsteam of Touwteam ingeschakeld worden. Dit kan alleen als de 

oudere daarvoor toestemming heeft gegeven door het aanvraagformulier te ondertekenen. De 

formulieren werden door ons ingenomen en vervolgens doorgezet naar het Stadsteam en/of 

Touwteam. 
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1.4 Training en begeleiding vrijwilligers 

 

In totaal hebben acht vrijwilligers aangegeven mee te willen doen in het project. Zij hebben in 3 

maanden tijd 126 huisbezoeken (echtpaar wordt gerekend als 1 huisbezoek) gebracht.  

Vijf vrijwilligers hebben ook meegedaan in het project van 2018.  

De vrijwilligers hebben van de projectbegeleiders een korte training gekregen voor het uitvoeren van 

huisbezoeken. Deze training omvatte twee dagdelen waarin gespreksvoering, signaleren, privacy, 

kennis van de sociale kaart en de voorzieningencheck centraal stond. Ook hebben zij een instructie 

gekregen van het softwarebedrijf Ervaringwijzer hoe de vragenlijst digitaal in te vullen. Vervolgens 

zijn de vrijwilligers 2x bij elkaar geweest. De opzet was om 1x per 4 weken een vervolgbijeenkomst te 

beleggen, maar helaas was dit door corona niet mogelijk. De vrijwilligers konden de 

projectbegeleiders bij vragen zowel telefonisch als via de mail bereiken.  

 

 

1.5 De uitvoering 

 

Iedere zelfstandig wonende oudere behorend tot de doelgroep heeft tijdens het project een brief 

ontvangen. In de brief is uitleg gegeven over het project en gevraagd om via een antwoordstrook te 

reageren of een huisbezoek op prijs wordt gesteld. Bij ontvangst van de antwoordstrook met de 

NAW-gegevens en het telefoonnummer van de oudere werden deze gegevens via de 

projectbegeleiders doorgegeven aan een vrijwilliger met het verzoek om telefonisch een afspraak te 

maken voor een huisbezoek. 

 

 

1.6 De opbrengst 

 

Van de 484 verzonden brieven door Ervaringwijzer zijn 253 antwoordstroken retour gekomen, 

waarvan 157 zijn beantwoord met ‘ja, ik wil een huisbezoek’ en 96 met ‘nee’.  

In bijlage B leest u de teksten die op de ‘nee’ stroken vermeld stonden. 

 

Van de 157 ouderen die een huisbezoek wilden, zijn 26 echtparen. 

Vijf afspraken zijn lopende het onderzoek afgezegd als gevolg van of een ziekenhuisopname of door 

angst voor coronabesmetting. Uiteindelijk zijn 152 personen bezocht. 

 

Helaas was in de vragenlijst niet opgenomen de vraag of de oudere al eerder in 2018 heeft 

deelgenomen. Vrijwilligers gaven aan dat ze van 3 personen hebben begrepen dat zij al eerder mee 

hebben gedaan, 4 personen hebben dit via het ‘nee’ antwoordstrookje aangegeven. 

Blijkbaar is het overgrote deel van de respondenten nieuw. 

 

Na afloop van het huisbezoek is 23x door de vrijwilliger aangegeven dat de bezochte oudere 

behoefte heeft aan een vervolgtraject dan wel bij het Stadsteam (21 x) of het Touwteam (2x). Een 

aantal van hen heeft meerdere vragen, maar over het algemeen zijn de vragen voor het Stadsteam 

gericht op ondersteuning bij de huishouding, vervoersvoorzieningen, persoonsalarmering, en 

mantelzorgondersteuning. Voor het Touwteam betrof het vragen voor klusjes in en om het huis en 

een vrijwilliger als maatje. 
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2. De vragenlijst 
 

 

De vragenlijst is gebruikt als hulpmiddel bij alle gesprekken. Aan het einde van het gesprek heeft de 

vrijwilliger de vragenlijst samen met de deelnemer ingevuld. Nieuw was dat de vragenlijst digitaal 

ingevuld moest worden, zodat de gegevens direct verwerkt konden worden.  

Sommige vragen zijn niet ingevuld omdat de vraag niet van toepassing was, niet aansloot op de 

voorgaande vraag of omdat de respondent (= de oudere die bevraagd is) geen antwoord wist of 

wilde geven. De vragenlijst is toegevoegd als bijlage A. 

 

 

2.1 Algemene gegevens 

 

Er zijn 152 ouderen bezocht door een van de vrijwilligers. Onder de 152 ouderen en zijn 26 

echtparen. 

Van de 152 bezochte ouderen is 45% man en 55% vrouw. 

Wat betreft leeftijd is 64% tussen de 80 -84 jaar, 32% tussen de 85-90 jaar, 4% is ouder dan 90 jaar. 

Uit de cijfers blijkt dat 44% alleenstaand of weduwe/weduwnaar is, 52% getrouwd/samenwonend en 

bij 4% is anders ingevuld. 

 

 

2.2 Passend wonen 

 

Uit het onderzoek kwam naar voren dat 58% van de respondenten in een koopwoning woont, 37% in 

een huurwoning van de Woningraat en 5% huurt particulier.  

In aantallen betekent dit dat bij de koopwoningen 40 respondenten woonachtig zijn in een 

eengezinswoning, 26 respondenten in een appartement/seniorenwoning en 20 respondenten in een 

vrijstaande woning. Bij de huurwoningen huren 26 respondenten een eengezinswoning en 31 

respondenten bewonen een seniorenwoning of beneden-/bovenwoning.  

 

92% van de respondenten vindt op het moment van het huisbezoek de woning passend. Of dit in de 

toekomst ook nog zo wordt door 67% van de respondenten beantwoord met “ja”. 8% van de 

respondenten wil binnen 2 jaar verhuizen, 28% tussen 2 en 5 jaar en 64% pas over 5 jaar en later.  

Als men al wil verhuizen dan wil 3 van de 5 respondenten graag naar een woonzorgcomplex. Bij 

voorkeur in de huidige buurt of wijk (95%). 

 

Om langer veilig en verantwoord thuis te blijven wonen  

hebben ouderen diverse hulpmiddelen ingezet dan wel  

zijn ze bereid om deze aan te schaffen.  

81% heeft voorzieningen getroffen, sommigen zelfs  

meerdere voorzieningen:  

 

− 26 respondenten hebben een personenalarmering;  

− 73 respondenten beugels in de douche/toilet; 

− 48 respondenten een douchestoel; 

− 45 respondenten een verhoogd toilet; 

− 18 respondenten een traplift en 

− 25 respondenten slapen in een hoog-laag bed. 

 

 

 

Een mevrouw die zich redelijk kan 

redden woont in een gehorige 

eengezinswoning in een buurt met 

opgroeiende kinderen. Graag wil zij 

verhuizen naar een 

aanleunwoning/appartement in de 

buurt van leeftijdsgenoten. Mevrouw 

ontvangt echter weinig respons van de 

woningbouwvereniging omdat alle 

communicatie via de computer zou 

gaan. Dit verhaal heeft mij als 

vrijwilliger geraakt omdat het 

vergaande digitaliseren voor deze 

mevrouw een drempel is geworden. Zij 

heeft het gevoel dat ze hierdoor 

aanbiedingen van woningen mist 

(een vrijwilliger). 
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2.3 Woonomgeving en veiligheid 

 

88% van de respondenten vindt dat er voldoende mogelijkheden zijn in Oudewater om 

boodschappen te doen. Op de vraag naar gemeenschappelijke voorzieningen in de buurt of 

omgeving hebben 62 respondenten antwoord gegeven waarvan 28 respondenten graag een 

ontmoetingsruimte of een buurthuis willen. De bibliotheek in de wijk/buurt wordt door 3 

respondenten aangegeven.  

Verder wil men een hangplek voor ouderen, een breilokaal, een ruimte om naar concerten en 

gedichten te luisteren, een grote zaal om te kunnen bridgen (meer dan 100 personen) en een ruimte 

voor een neutrale uitvaart. Ook werd de behoefte aan een opstapplaats voor de buurtbus/OV 

genoemd. 

 

83% van de respondenten ervaart geen problemen op het gebied van de veiligheid. De 17% die met 

“ja” heeft geantwoord gaf als redenen aan: hoge snelheid van het verkeer op de Zuid-

Linschoterkade, ongelijke bestrating en obstakels op de trottoirs, een wooncomplex dat ’s nachts 

niet op slot kan, insluipers, afsteken van vuurwerk, drugshandel, inbraken, looppaden die glad zijn 

door groenaanslag en te hoge struiken. Dit alles is geen reden om te willen verhuizen. 

 

18% van de respondenten vindt zich niet voldoende voorbereid op een calamiteit, zoals stroomuitval, 

wateroverlast enz. De vrijwilligers hadden informatie bij zich om de bezochte ouderen tips te geven. 

 

1 op de 5 respondenten (21%) is de laatste drie maanden gevallen in en/of om het huis. Als oorzaak 

van het valincident wordt binnenshuis genoemd evenwichtsstoornis, duizeligheid, onwel worden, 

misstap op de trap, uitglijden in de douche, staan op een krukje dat wegschoof. Buitenshuis wordt de 

val met een rollator op straat, het omvallen met de scootmobiel of de fiets, of aangereden door auto 

genoemd. Het letsel varieerde van geen tot botbreuken. 

 

 

2.4 Gezondheidsbeleving 

 

De reacties van de respondenten over hun gezondheid zijn over het algemeen positief. Men 

accepteert het feit dat ouder worden gepaard gaat met achteruitgang en beperkingen met zich 

meebrengt. 

 

Uit de antwoorden blijkt dat 37% van de respondenten een bewegingsbeperking heeft waardoor het 

dagelijks handelen wordt belemmerd. 

 

12 respondenten (9%) geeft aan een tekort aan slaap te hebben waardoor het dagelijks handelen 

wordt beïnvloed.  

 

30 respondenten (21%) geven aan dat een gehoorbeperking hen belemmert in het aangaan van 

contacten. 5 respondenten (3%) geven aan een gezichtsbeperking te hebben die het functioneren 

buiten de deur belemmert. 

 

De vraag welk cijfer de respondent geeft aan zijn/haar gezondheid is 141 keer beantwoord.  

30 respondenten scoren hun gezondheid onvoldoende (onder de 6), waarbij opvalt dat vooral de 

lichamelijke achteruitgang en ziektes als oorzaken worden gezien. 

49 respondenten geven hun gezondheid een voldoende (van 6 tot 8), waarbij opgemerkt dat de 

voldoende score vooral betrekking heeft op het afnemen van de mobiliteit door lichamelijke 

ongemakken en het inleveren van het rijbewijs, anders was een hoger cijfer gegeven. Goede zorg van 

partner en kunnen onderhouden van sociale contacten wordt als positief ervaren. 
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62 respondenten scoren hun gezondheid goed (8 en hoger), waarbij vooral de goede conditie, het 

dagelijks actief kunnen zijn en een prettige woonomgeving bijdragen aan het goede gevoel. 

 

 

2.5 Zelfredzaamheid 

 

74% van de respondenten vindt zich zelfstandig genoeg en kan zich zonder hulp goed redden. 26% 

zegt dit niet te kunnen, waarbij 15x een bewegingsbeperking als oorzaak wordt opgegeven. 10x geeft 

de respondent aan niet zonder de zorg van partner/echtgenoot te kunnen. Vergeetachtigheid, 

slechte gezondheid en onzekerheid, worden als reden genoemd voor het afnemen van de 

zelfstandigheid. Een ander signaal is het niet meer kunnen bijhouden van de zorg in en om het huis.  

 

De meeste respondenten (83%) kunnen licht huishoudelijk 

werk verrichten, zoals wassen en koken. Zwaar huishoudelijk werk,  

zoals schoonmaken van toilet- en badruimte, keuken enz. wordt  

door 36% verricht. Op de vraag of er huishoudelijke ondersteuning  

aanwezig is, antwoordt 41% met “nee”. De overige 59% heeft  

huishoudelijke hulp geregeld via de Wmo (50 respondenten) en  

door het inzetten van particuliere zorg (37 respondenten). 

 

67% geeft aan bekend te zijn met de Wmo.  

 

46% van de respondenten kan zelfstandig klusjes in en om het huis doen. Als men dit niet kan dan 

kan het overgrote deel een beroep doen op iemand om deze klusjes te doen. 

 

Bijna iedereen (98%) kan iemand inschakelen in geval van nood. 86% van de respondenten kan de 

partner of familie inschakelen in geval van nood. 2 respondenten antwoorden dat er niemand is.  

 

De helft van de respondenten kookt dagelijks een maaltijd, 14% kookt enkele dagen per week, 10% 

geeft aan dat anderen koken en 9% maakt gebruik van een maaltijdvoorziening.  

Vrijwel iedereen kan een volwaardige maaltijd gebruiken. 1 respondent zegt als gevolg van 

geldgebrek dit niet te kunnen doen.  

 

De boodschappen wordt door 77% van de respondenten zelfstandig gedaan. Degenen die dit niet 

zelfstandig kunnen worden geholpen door partner (23 respondenten), kinderen/familie (8 

respondenten), buren/kennissen (4 respondenten) en een bezorgservice (4 respondenten). 

 

Uit het onderzoek komt naar voren dat bij de persoonlijke verzorging 11% van de respondenten hulp 

ontvangt, waarvan 3% van een mantelzorger en 8% van de thuiszorg/wijkverpleging.  

 

 

2.6 Verplaatsen en vervoer 

 

4 van de 5 respondenten (80%) komt zelfstandig op de plaats van bestemming (huisarts, ziekenhuis, 

activiteit). De 20% die niet zelfstandig op de plaats van bestemming kan komen wordt geholpen door 

partner, kinderen, buren, kennissen, vrienden en de Vrijwillige Hulpdienst.  

 

2 van de 3 respondenten (66%) is bekend met de vervoersvoorzieningen in Oudewater. 

Iets meer dan de helft (52%) van de respondenten maakt geen gebruik van vervoersvoorzieningen  

om de mobiliteit te bevorderen. De regiotaxi en Valys wordt door 11% van de respondenten 

regelmatig gebruikt. Verder wordt 19x de Vrijwillige Hulpdienst genoemd, 7x een scootmobiel, 6x 

een eigen auto.  

“Samen met mijn vrouw red ik 

het wel, maar door de 

lichamelijke beperkingen van 

beiden is onze mobiliteit sterk 

verminderd.”  

(een bezocht echtpaar) 

 



 14 

2.7 Mantelzorg 

 

Bij deze vraag wordt uitgegaan van de volgende definitie van mantelzorg: mantelzorg is de zorg die 

langdurig, onbetaald en vanuit een persoonlijke betrokkenheid wordt verleend aan familie, vrienden 

en mensen in de naaste omgeving die dat nodig hebben. Tenminste 8 uur per week, langer dan 3 

maanden. 

 

16 respondenten verzorgen iemand in de naaste omgeving,  

waarbij 6 respondenten aangeven dat de zorg hen wel eens  

te veel wordt en 3 respondenten behoefte hebben aan  

ondersteuning.  De vrijwilligers hebben hen  

doorverwezen naar het Stadsteam.  

 

36 respondenten (25%) geven aan een mantelzorger te hebben.  

9 van hen geven aan dat hun mantelzorger bekend is bij het 

Stadsteam. De vrijwilligers hebben informatie gegeven aan de  

respondenten over de mantelzorgwaardering, respijtzorg en  

de speciale regelingen die er zijn voor mantelzorgers. 

 

 

 

2.8 Sociale contacten 

 

95% van de respondenten is tevreden over de huidige sociale contacten. Zo ook over de contacten 

met kinderen/familie en vrienden/buren/kennissen. 

 

1 op de 5 respondenten (30 personen) heeft zich de laatste tijd weleens eenzaam gevoeld om allerlei 

redenen, zoals geen vrienden, verlies van partner, wegvallen familieleden, toenemende 

mobiliteitsbeperkingen enz. De coronamaatregelen hebben een negatieve invloed gehad op het 

onderhouden van de sociale contacten. Men kon elkaar niet ontmoeten, bij elkaar op visite of 

mensen ontvangen thuis. 

Op de vraag wat kan helpen om zich beter te voelen, kan men niet echt een duidelijk antwoord 

geven.  

 

11% (15 personen) heeft weleens meegemaakt ongewenst behandeld of benaderd te zijn. Helaas 

was in de vragenlijst geen ruimte ingebouwd om door te vragen naar voorbeelden. 

 

 

2.9 Tijdsbesteding 

 

1 op de 5 respondenten doet actief vrijwilligerswerk. Uit de gesprekken kwam naar voren dat de 

respondenten voornamelijk actief zijn bij de kerken, De Zonnebloem, De Wulverhorst. 

 

95% kan de tijd op een prettige manier invullen.  

Op de vraag welke activiteiten worden gemist in de  

omgeving wordt genoemd: een mogelijkheid om te  

golfen, een buurthuis (niet in een bejaardencentrum),  

culturele activiteiten zoals muziek en dansvoorstellingen,  

boeken (leeskring), wandelmogelijkheden, dansen en  

een inloop café (niet in bejaardencentrum). 

 

“Ik ben nu 91 jaar en nog zeer vitaal. Ik 

rijd mijn auto. In het verleden heb ik veel 

vrijwilligerswerk gedaan en jarenlang 

voor de vrijwillige hulpdienst in 

Oudewater gereden.” 

 (een bezochte oudere)) 

 

Een meneer die aan het dementeren 

was en trouw in de weer was met 

zijn agenda om alles maar te 

noteren. Tijdens het gesprek keek hij 

telkens weer even in de agenda en 

zag een afspraak staan op de 

komende zondag om half 11. Hij had 

geen idee wat dat zou kunnen zijn, 

want dat stond er niet bij. Vragend 

keek hij zijn vrouw aan, maar zij wist 

het ook niet. Hij had de afspraak 

gemaakt toen zij er blijkbaar even 

niet was. Die hulpeloosheid bij 

beiden……. (vrijwilliger). 
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58% van de respondenten geeft aan geen belemmeringen te ondervinden om aan activiteiten deel te 

nemen. Bij de overblijvende 42% worden de volgende belemmeringen genoemd: kosten, vervoer, te 

weinig informatie over activiteiten, vermoeidheid, lichamelijke beperkingen, zorg voor een zieke 

partner, geen behoefte, en slechte toegankelijkheid gebouwen. 

 

79% van de respondenten is voldoende in de gelegenheid om deel te nemen aan 

zingevingsactiviteiten, zoals kerkbezoek, gespreksgroepen, culturele evenementen enz.  

 

 

2.10 Financiën 

 

91% van de respondenten kan rondkomen van het huidige inkomen, 8% min of meer en 1% niet. Dat 

betekent dat 2 personen niet kunnen rondkomen. 

 

59% van de respondenten doet zelfstandig de financiële administratie, 41% niet. 

Bij de beantwoording van de vraag of de respondent hulp wil zegt 94% geen hulp nodig te hebben. 

Uit de gesprekken met de vrijwilligers blijkt dat de meeste respondenten hulp en ondersteuning 

krijgen van een zoon/dochter of anderen bij de administratie. 

 

21% van de respondenten (1 op de 5) geeft aan per maand een netto-inkomen te hebben wat lager is 

dan AOW plus €100,-- pensioen, 30% maakt gebruik van toeslagen en/of regelingen en 14% wil graag 

meer weten over deze toeslagen en/of regelingen. 

 

 

2.11 Digitale vaardigheden 

 

Ruim de helft van de respondenten (54%) 

kan omgaan met internet, tablet, laptop  

of smartphone. 

95% heeft geen behoefte aan hulp bij internetgebruik.  

 

 

 

 

 

2.12 Overige vragen 

 

59% van de respondenten is bekend met het Stadsteam waarvan 6% bekend is met de sociale kaart 

op internet. Tijdens het huisbezoek heeft de vrijwilliger informatie gegeven over het Stadsteam en de 

sociale kaart.  

 

 

 

 

  

“Ik ben nog zeer actief. Ik tennis elke week, 

ik speel koersbal en ben lid van de 

geschiedkundige vereniging van 

Oudewater. Ik kan goed omgaan met de 

computer, maar mijn bezwaar is dat 

tegenwoordig alle senioren een computer 

moeten aanschaffen om dingen op te 

zoeken. Ook de verpaupering van de 

Nederlandse taal vind ik ernstig, straks is 

alles in het Engels.”  

(een bezochte oudere) 

 

“Ik vond het fijn om met iemand gesproken 

te hebben die mij meer info kan geven over 

de verschillende mogelijkheden.”  

(een bezochte oudere) 
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Afsluitende opmerkingen 

 

Tot slot werd aan de respondenten gevraagd of zij nog opmerkingen dan wel vragen hebben. Hierna 

volgt een bloemlezing uit de antwoorden, waarbij opgemerkt dat 13x aandacht wordt gevraagd voor 

de slechte bestrating in het centrum van Oudewater, 7x aandacht voor de verwaarloosde 

groenvoorziening en 3x een vaste rubriek in De IJsselbode waarin wekelijks mededelingen worden 

gedaan of een thema aandacht krijgt. 

 

“Ik ben in een riante positie, dat ik volledig verzorgd word door mijn zoon. Het huis is volledig aangepast en 

ik wil niet verhuizen naar een verzorgingshuis.” 

“Ik vond het een prettig bezoek en weet nu dat ik bij het Stadsteam terecht kan voor vragen.” 

“Complimenten voor het Stadsteam; mee te maken gehad. Zeer vriendelijk en meedenkend, heel fijn!” 

“Organisaties en voorzieningen moeten meer onder de aandacht gebracht worden. De gemeente-pagina in 

De IJsselbode geeft te weinig informatie.” 

“Nu gaat het nog goed, maar in de toekomst zal dit gaan wijzigen: mijn vrouw is dementerende. Dan zal 

het zwaar worden en zal ik hulp nodig hebben. Hopelijk lukt het voorlopig nog een poosje.” 

“Ik kan goed met de computer omgaan, ik doe zelf de financiën op de computer. Ook bestel ik mijn kleding 

met de computer. “ 

“De bestrating is slecht. Laatst lag er zoveel nat blad op de stoep dat ik bijna uitgleed, dat ging gelukkig net 

goed. En de groenvoorziening ziet er soms schrikbarend triest uit.” 

“Wat een slechte groenvoorziening heeft Oudewater. En de bestrating is ook niet om over naar huis te 

schrijven. Ik heb een rollator, dit is erg handig om niet te vallen. Maar hij stoot ook constant tegen tegels 

aan. Het is niet leuk om een ommetje te maken.”   

“We komen niet meer in het centrum vanwege de bestrating, kan niet met rollator, heel jammer!” 
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3. Vergelijking van de resultaten 2021 met 2018 
 

 

In dit hoofdstuk vergelijken wij de resultaten van het Preventief Huisbezoek met het onderzoek van 

2018. 

 

Opbrengst: 

In 2021 zijn 484 brieven gestuurd aan ouderen van 80-plus om deel te nemen aan het Preventief 

Huisbezoek. Er reageerden 253 met een antwoordstrook, waarvan 157 met huisbezoek “ja” en 96 

met “nee”. In 2018 waren dit 471 brieven, 267 antwoordstroken en 154 “ja” en 113 “nee”. 

De opbrengst is ongeveer gelijk en dat is bijzonder omdat nu ook corona speelt. De inschatting is dat 

er 90% andere deelnemers meededen in 2021 dan 2018. 

 

In 2021 was 44% man en 56% vrouw, in 2018: 37% man en 63% vrouw. In 2021 hebben meer 

echtparen deelgenomen: 26, in 2018: 17. 

 

Leefsituatie:    2021  2018 

Alleenstaand     4%   8% 

Weduwe/Weduwnaar   40%  49% 

Getrouwd/Samenwonend  52%  43% 

Anders      4% 

 

Passend Wonen   2021  2018 

Koopwoning     57%   43% 

Huurwoning woningbouwcoöp.   38%   53% 

Huurwoning particulier    5%          4% 

 

In 2018 wilde 19% verhuizen naar een passende woning binnen 2 jaar. In 2021 was dit maar 8%. 

 

Woonomgeving en Veiligheid: 

In 2021 is er 28x de wens van een ontmoetingsruimte of buurthuis in de buurt. In 2018 was dit 14x. 

In 2021 voelt 18% zich niet veilig in de woonomgeving, in 2018 was dit 22%. 

In 2021 voelt 17% zich onvoldoende voorbereid op een noodsituatie, zoals stroomuitval, 

wateroverlast. In 2018 was dit 33%.  

Net als in 2018 is in 2021 een op de vijf ouderen de laatste drie maanden een keer gevallen met 

letsel tot gevolg. 

 

Gezondheid: 

Met betrekking tot gezondheid zijn er nagenoeg geen verschillen tussen 2018 en 2021. 

 

Zelfredzaamheid: 

In 2021 geeft 26% aan zich niet zonder hulp te kunnen redden, tegenover 14% in 2018.  

In 2021 is 67% bekend met de Wmo, in 2018 was dit 49%. 

In 2018 gaven 9 ouderen aan dat als gevolg van geldgebrek geen volwaardige maaltijd kon worden 

gebruikt. In 2021 is dit 1 oudere. 

 

Verplaatsen en Vervoer: 

In 2021 kan 81% zelfstandig of met hulp komen op de plaats van bestemming. In 2018 was dit 76%. 

In 2021 is 66% bekend met de vervoersvoorzieningen in Oudewater, in 2018 was dit 54%. 

In 2021 maakt 48% gebruik van de vervoersvoorzieningen van de Wmo, in 2018 was dit 37%. 
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Mantelzorg: 

In 2021 krijgt 11% hulp bij de persoonlijke verzorging door mantelzorger en thuiszorg/wijkverpleging. 

In 2018 was dit 21% . 

 

Sociale contacten: 

Net als in 2018 geeft in 2021 een op de vijf ouderen aan zich weleens eenzaam te voelen. In 2021 

geeft men aan dat dit versterkt is door het gebrek aan sociale contacten. 

 

Tijdsbesteding: 

In 2021 is 79% voldoende in de gelegenheid om deel te nemen aan zingevingsactiviteiten zoals 

culturele activiteiten, gespreksgroepen, kerkbezoek etc. In 2018 was dit 52%. 

 

Financiën: 

Met betrekking tot financiën is er geen groot verschil met 2018. In 2021 kan 91% rondkomen van zijn 

inkomen, in 2018 was dit 87%. 

59% doet in 2021 zelfstandig zijn financiën, in 2018 was dit 65%. 

 

Overig: 

In 2021 is 59% bekend met het Stadsteam, in 2018 was dit 36%. In 2021 weet 67% van het bestaan 

van de Wmo, in 2018 was dit 49%. 

 

Samenvattend: 

− Het aantal ouderen dat heeft deelgenomen aan het Preventief Huisbezoek is in 2021 

praktisch gelijk aan 2018. De genoemde percentages zijn daarom goed vergelijkbaar. 

− In 2021 deden meer mannen mee, waarschijnlijk omdat in 2021 een groter aantal echtparen 

meedeed. 

− In 2021 woont 15% meer van de respondenten in een koopwoning dan in 2018. 

− Het valt op dat in 2021 (26%) meer ouderen zich niet zelfstandig kunnen redden dan in 2018 

(14%). 

− In 2021 is men meer op de hoogte van de bestaande vervoersvoorzieningen in Oudewater en 

is een toename in het gebruik hiervan. 

− Het percentage respondenten dat hulp krijgt bij de persoonlijke verzorging door mantelzorg 

en/of professionele zorg is 11% in 2021, terwijl in 2018 21% gebruik maakte van deze 

zorgvorm. 

− In 2021 blijkt dat ten opzichte van 2018 meer ouderen in de gelegenheid zijn om deel te 

nemen aan zingevingsactiviteiten. 

− De bekendheid van het Stadsteam is met 23% toegenomen ten opzichte van 2018. 

De bekendheid met de Wmo is met 18% toegenomen ten opzichte van 2018. 
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4. Extra informatie van de vrijwilligers 

 

Regelmatig hebben wij de ervaringen met de huisbezoeken besproken met de vrijwilligers. Helaas 

kon dit door de coronamaatregelen niet altijd in groepsverband en hebben wij de vrijwilligers 

persoonlijk benaderd. De vrijwilligers gaven aan de huisbezoeken en contacten als bijzonder te 

ervaren. Zij hebben veelkleurige persoonlijke verhalen gehoord. 

 

De bevraagde ouderen reageerden zeer positief op het  

initiatief en wilden graag hun verhaal vertellen  

aan de vrijwilliger. Over het algemeen duurden  

de meeste gesprekken langer dan de geplande 1 ½ uur.  

Sommigen waren eerst wat gereserveerd maar  

gaande het gesprek wilden ze veel delen met  

de vrijwilligers.  

Dit keer deden meerdere echtparen mee aan het onderzoek.  

Dit gaf soms wat verwarring, omdat men voor elkaar antwoord  

ging geven.  

 

De vrijwilligers merkten op hoe verschillend ouderen kwaliteit van leven ervaren. Wat voor de een 

voelt als eenzaam is voor de ander een manier van leven waar hij gelukkig in is. De een onderneemt 

nog van alles en is nooit thuis, terwijl de ander zich thuis goed kan vermaken en niet het gevoel heeft 

iets te missen. 

Ook viel hen op dat vooral de groep 80-85 jarigen actief in de maatschappij staat. 

 

De vrijwilligers gaven aan dat het hen verbaasde hoe gemakkelijk de deelnemers aan het huisbezoek 

hen binnenlieten zonder een legitimatie te vragen.  

 

Wonen 

Over het algemeen wonen de bevraagde ouderen prima in de huidige situatie en hebben ze de 

nodige voorzieningen getroffen. Wordt dit anders dan wil men graag verhuizen naar een 

woonzorgcomplex alwaar een overzichtelijke niet al te grote levensloopbestendige woning 

beschikbaar is met zorg op afroep.  

 

Woonomgeving en veiligheid 

De woonomgeving is veelvuldig ter sprake geweest. Vooral de rolstoel- en rollator onvriendelijke 

bestrating in de binnenstad vormen een ergernis voor de ouderen. Het centrum wordt door 

meerderen gemeden, terwijl ze wel willen vanwege de sociale contacten (horeca en de markt op 

woensdag). Een echtpaar doet geen boodschappen in Oudewater, maar gaat met de auto naar 

Montfoort of Woerden. Ouderen zeggen dat ze zich belemmerd voelen in hun mobiliteit door de 

slechte bestrating en daardoor afhankelijk worden van anderen. 

 

Gezondheid 

Wat betreft gezondheid worden toch wel grote verschillen gezien.  

De een is zeer vitaal, rijdt auto, tennist 2x per week, 

de ander zit de hele dag thuis en/of loopt heel slecht en  

kijkt uit naar bezoek ter afleiding.  

De coronamaatregelen werden door veel ouderen als  

beperkend ervaren. Activiteiten gingen niet door,  

winkels waren gesloten, bezoekjes werden gelimiteerd.  

Eenzaamheidsgevoelens konden de overhand krijgen.  

Mogelijk heeft dit effect gehad op de gezondheidsbeleving.  

Bij een persoon heb ik veel moeite 

moeten doen om tot een huisbezoek te 

komen omdat ze vaak afspraken had in 

het ziekenhuis en erg onzeker was. Bij 

het maken van de afspraak gaf zij aan 

door de telefoon dat ze het gesprek kort 

wilde houden. Maar toen ik eenmaal 

binnen was kon ik haast niet wegkomen. 

Ik heb haar hele tragische levensverhaal 

gehoord. Mevrouw was uiteindelijk erg 

blij met mijn bezoek en de doorverwijzing 

naar het Stadsteam (een vrijwilliger). 

Een meneer van boven de 90 was erg doof. 

Zijn zoon was bij het gesprek. Meneer wilde 

absoluut niet uit zijn huis, maar kon weinig 

meer. Het werd zo langzamerhand tijd voor 

meer hulp. Zoon woonde niet in Oudewater. 

Lastig! (vrijwilliger). 
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Zelfredzaamheid 

Uit het onderzoek blijkt dat 3 van de 4 ouderen zich goed kan redden zonder hulp. En datgene wat de 

oudere niet meer kan, doet de partner of de kinderen of iemand in de buurt. Echtparen doen veel 

samen en leunen op elkaar waardoor ze zich staande kunnen houden zonder veel hulp van buitenaf. 

De vrijwilligers gaven aan dat het mogelijk weg kunnen vallen van de zorgende partner een 

emotionele lading heeft. Als ze dit bespreekbaar maakten, kwamen ook de emoties: “Wat gebeurt er 

met mij als de ‘gezonde’ partner wegvalt. Wie zorgt er dan voor mij? Waar moet ik aankloppen”.  

Doordat er dit keer meer echtparen deelnamen aan het onderzoek, viel de vrijwilligers het verschil in 

leefwijze op tussen ouderen die alleen wonen en ouderen met een partner. Een vrijwilliger 

verwoordde: “Het lijkt alsof de vitale alleenstaanden die ik gesproken heb, het beter doen dan 

echtparen. Ik denk dat dit komt doordat bij echtparen de een de mantelzorger is voor de ander, 

waarbij gezondheidsproblemen een grote zorg zijn”. 

 

Verplaatsen en vervoer 

Ouderen zijn geïnteresseerd in de vervoersmogelijkheden binnen Oudewater. Het Stadsteam heeft 

een overzicht op A4 gemaakt van de verschillende mogelijkheden. De vrijwilliger heeft deze 

informatie meerdere keren achtergelaten bij de oudere. Ook zijn er verwijzingen naar het Stadsteam 

geweest voor vervoersvoorzieningen. 

 

Mantelzorg 

Mantelzorg is bij echtparen een vanzelfsprekendheid. Je zorgt voor je partner tot het echt niet meer 

gaat. Kinderen springen regelmatig bij en sommigen zelfs meerdere keren per week. Dit wordt niet 

gezien als mantelzorg. 

Men realiseert zich ook dat de zorg voor een afhankelijke partner zwaarder kan worden en wellicht 

niet meer mogelijk in de thuissituatie. Veel van de ouderen hebben een goed netwerk waar ze op 

terug kunnen vallen.  

 

Sociale contacten 

De sociale contacten hebben te lijden gehad onder de lockdowns die ingesteld zijn als gevolg van de 

coronamaatregelen. Het kost tijd en energie om dit weer op te pakken. Gelukkig zijn de contacten 

met kinderen en buren wel doorgegaan.  

De vrijwilligers hoorden dat sommige ouderen zich eenzaam hebben gevoeld in de coronatijd 

doordat activiteiten niet meer door konden gaan. Anderen voelden de eenzaamheid extra door het 

verlies van een partner, familie of vriend.  

 

Tijdsbesteding 

Uit de gesprekken kwam naar voren dat veel van de bevraagde  

ouderen weer snakken naar het oppakken van activiteiten,  

zowel als vrijwilliger als deelnemer. Een deel van de bevraagde ouderen  

ervaart belemmeringen om deel te kunnen nemen aan  

activiteiten, zoals vermoeidheid, vervoer, lichamelijke ongemakken  

of door zorg aan de partner niet weg te kunnen. 

 

Financiën 

Over het algemeen kunnen de bevraagde ouderen rondkomen van hun inkomsten. Er zijn ouderen 

die gespaard hebben voor hun oude dag en daardoor nu geen tekort hebben. De indruk van de 

vrijwilligers is wel dat deze generatie zuinig heeft geleefd/leeft.  

Ouderen praten niet gemakkelijk over hun financiële situatie. De vrijwilliger heeft diverse keren 

informatie gegeven over de hulpverlening die mogelijk is. Ouderen kunnen het Stadsteam bellen met 

hun vragen.  

 

Na afloop van een gesprek 

kreeg ik een orgelconcert van 

meneer. Hij had een 

kerkorgel in zijn kamer 

staan……… (vrijwilliger). 
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Digitale vaardigheden 

Vrijwel in iedere woning is een computer/i-pad/tablet en een mobiele telefoon. Meer dan de helft 

geeft aan om te kunnen gaan met deze digitale wereld, dan wel alleen of met hulp van de kinderen. 

Een van de vrijwilligers viel het op dat de dames vaker beter met de computer om konden gaan dan 

de heren. Maar enkele dames ook niet, die zeiden: “kijk daar staat-ie”. 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: Cojan van Toor 
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5. Conclusies met aanbevelingen 
 

 

1. Wonen:  

Veel van de bezochte ouderen wonen naar tevredenheid in Oudewater in de huidige woning. 

Toch realiseren zij zich dat er een moment komt dat de woning niet meer passend is. Men 

wil dan bij voorkeur naar een woonzorgcomplex verhuizen in Oudewater. In ons onderzoek 

gaven 57 respondenten aan over 5 jaar te willen kiezen voor een woonzorgcomplex en 23 

respondenten voor een aanleunwoning. De vraag is of over 5 jaar voldoende woonvormen 

zijn voor ouderen, die een passende woning willen. Daarnaast zou de doorstroming van 

eengezinswoning naar een passende woning de starters op de woningmarkt ten goede 

komen. Uit ons onderzoek blijkt namelijk dat 40 respondenten in een eengezinskoopwoning 

wonen en 26 respondenten in een eengezinshuurwoning (punt 2.2) 

 

Aanbeveling: wellicht is het mogelijk dit gegeven mee te nemen in het meerjaren plan 

woningbouw. 

 

2. Woonomgeving en veiligheid: 

De bestrating in het centrum van Oudewater wordt al langer als problematisch ervaren. De 

laatste tijd zijn er bovendien veel werkzaamheden waarbij de straten opengebroken zijn.  

 

Aanbeveling: wil het centrum van Oudewater bereikbaar blijven voor haar ouderen dan 

aandacht besteden aan de staat van de wegen, stoepen enz. (punt 2.3). 

 

3. Ontmoeten: 

28 respondenten willen graag een ontmoetingsruimte in de buurt of omgeving. Ook is 

behoefte aan een ”hangplek” voor ouderen, een breilokaal, een ruimte om naar concerten 

en gedichten te luisteren, een grote zaal om te bridgen en een ruimte voor een neutrale 

uitvaart (niet vanuit een kerkgebouw). Wellicht kan een van deze zaken gerealiseerd worden 

in samenwerking met de Stichting Zorg en Welzijn Oudewater, beter bekend als De 

Wulverhorst (punt 2.3). Echter een deel van de ouderen geeft aan behoefte te hebben aan 

een ruimte niet in een woonzorgcomplex. 

 

Aanbeveling: organiseren van een centrale locatie voor ontmoeting naast die van De 

Wulverhorst. 

 

4. Gezondheid:  

1 op de 5 respondenten is in de laatste drie maanden gevallen in en/of om het huis. Gelukkig 

niet altijd met letsel. Mogelijk kan meer aandacht besteed worden aan het valrisico door de 

ouderen te enthousiasmeren voor een cursus valpreventie (punt 2.3). Lopende het 

onderzoek is de bewegingsactiviteit Gezond Bewegen voor ouderen opgestart door 

Oudewater Vitaal.  

 

Aanbeveling: valpreventie voor ouderen samen met Oudewater Vitaal oppakken, mede 

omdat daarin ook fysiotherapeuten participeren. 

 

5. Zelfredzaamheid: 

Opvallend is dat de mate van zelfredzaamheid van de bevraagde ouderen is afgenomen ten 

opzichte van 2018. Uit het onderzoek is niet duidelijk geworden wat de oorzaak hiervan is. Er 

zijn mogelijk meerdere factoren die meespelen. Dit keer zijn meer echtparen bevraagd, 

waarbij blijkt dat de partners voor elkaar zorgen. Als de zorgende partner wegvalt, is de 
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overblijvende partner minder zelfredzaam (zie punt 2.5 en hoofdstuk 4: zelfredzaamheid). 

Om de zelfredzaamheid te bevorderen is het belangrijk om te blijven communiceren over de 

ondersteuningsmogelijkheden.  

 

Aanbeveling: het zou helpen als ouderen in Oudewater de weg gewezen wordt door 

informatie over bij wie moet je zijn voor welke zorg- en dienstverlening. 

 

6. Verplaatsen en vervoer: 

2 van de 3 ouderen is bekend met de vervoersvoorzieningen in Oudewater en maakt hier ook 

gebruik van. Dit is een duidelijke verbetering ten opzichte van 2018 (hoofdstuk3). Wel is er 

een wens om opstapplaatsen voor de buurtbus/OV uit te breiden (punt 2.6). 

 

Aanbeveling: het laatste punt meenemen in de subsidiegesprekken die gevoerd worden met 

de buurtbus. 

 

7. Mantelzorg: 

Uit het onderzoek komt naar voren dat het begrip mantelzorg nauwelijks leeft bij de 

bevraagde ouderen (punt 2.7 en hoofdstuk 4: mantelzorg). Men ziet mantelzorg meer als 

gebruikelijke zorg. Gebruikelijke zorg is de hulp die naar algemeen aanvaarde opvattingen in 

redelijkheid mag worden verwacht van de echtgenoot, ouders, inwonende kinderen of 

andere huisgenoten (Wmo 2015). Zo kan het zijn dat de gezonde partner meer dan de 

gebruikelijke zorg levert met gevaar voor overbelasting.  

 

Aanbeveling: meer informatie verstrekken over mantelzorgondersteuning, respijtzorg en 

welke hulp de Wmo kan bieden in een dergelijke situatie via de IJsselbode. 

 

8. Sociale contacten: 

Uit het onderzoek komt naar voren dat 20% van de respondenten de afgelopen periode 

gevoelens van eenzaamheid heeft gehad. Dit aantal is vergelijkbaar met de resultaten in 

2018. De oorzaken zijn divers, vooral het gemis van een partner versterkt de gevoelens. 

Daarnaast hebben de coronamaatregelen gezorgd voor een gebrek aan sociale contacten 

(punt 2.8). Zowel individuele ervaringen als veranderingen in de samenleving hebben invloed 

op de eenzaamheidsgevoelens. Iemands gevoel van eenzaamheid serieus nemen en 

doorbreken gebeurt bij de persoon zelf (maatwerk). Naast maatwerk kan in groepsverband 

praten over verlies en gemis het gevoel van eenzaamheid verlichten.  

 

Aanbeveling: informeer ouderen over de mogelijkheden die er zijn om in gesprek te gaan 

over hun eenzaamheidsgevoelens. Er zijn meerdere organisaties die zich bezighouden met 

verlies en gemis.  

 

9. Tijdsbesteding: 

Wat betreft tijdsbesteding kan 95% van de respondenten de tijd prima invullen. Toch geven 

een aantal ouderen aan activiteiten te missen in de stad, zoals een buurthuis, culturele 

activiteiten, een leeskring, wandelmogelijkheden, een inloopcafé en een dansgelegenheid. 

Dit alles bij voorkeur niet in een bejaardencentrum (punt 2.9). 

4 op de 10 respondenten ervaart belemmeringen in het kunnen deelnemen aan activiteiten 

(punt 2.9 en hoofdstuk 4: tijdsbesteding)  

 

Aanbeveling: beide punten inbrengen in de Netwerktafel Ouderen, die georganiseerd wordt 

door de gemeente. 
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10. Financiën: 

1 op de 5 respondenten (21%) heeft een inkomen van een AOW en een pensioen van 100 

euro of minder. Een aantal maakt gebruik van de toeslagen en regelingen die er zijn. 15% wil 

graag meer informatie over regelingen en toeslagen.  

 

Aanbeveling: gebruik de publicatie ruimte in De IJsselbode om inwoners van Oudewater te 

informeren (punt 2.10): de kracht van herhaling gebruiken. 

 

11. Digitale vaardigheden: 

De sociale kaart van Oudewater is niet zo bekend bij de ouderen.  

 

Aanbeveling: gebruik De IJsselbode om de sociale kaart onder de aandacht te brengen. Uit 

het onderzoek blijkt dat veel ouderen in staat zijn om te zoeken op internet (punt 2.11).  
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Bijlagen: 
 

A) Vragenlijst 

 

B) Reacties afmeldingen 
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Bijlage A: 

Vragenlijst Preventief huisbezoek Oudewater 2021 
(Deze informatie wordt anoniem verwerkt, tenzij u anders wilt) 

 

Datum huisbezoek: 

 

Vrijwilliger: 

 

Postcode: 

 

0 Man  0 Vrouw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vragenlijst 
 

Passend wonen 

1) U woont in een: 

0 koopwoning     

0 huurwoning van woningbouwcoöperatie 

0 huurwoning particulier 

 

2) Uw woning wordt getypeerd als een: 

0 eengezinswoning 

0 bovenwoning (appartement/ flat) zonder lift 

0 bovenwoning (appartement/ flat) met lift 

0 benedenwoning 

0 groepswoning 

0 vrijstaande woning/ boerderij 

0 anders ……………………….. 

 

3) Is uw woning op het moment van het huisbezoek passend: 

0 ja     0 nee 

 

4) Indien niet passend, wat zou u anders willen: 

0 geen onderhoud meer 

0 kleinere tuin 

0 kleiner huis 

0 minder obstakels/ drempels 

0 ruimer huis 

0 afwezigheid van een trap 

0 goedkoper 

0 anders………………………………… 

Leefsituatie 

0 alleenstaand 

0 weduwe/weduwnaar 

0 getrouwd/ samenwonend 

0 samenwonend met broer/zus 

0 inwonend(e) kind(eren) 

0 anders ………………………………… 

Wat is uw leeftijd 

0  80-84 jaar 

0  85-89 jaar 

0  90 jaar of ouder 
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5) Is uw woning in de toekomst nog passend als er iets gebeurt op het gebied van gezondheid, 

wegvallen partner of andere oorzaken: 

0 ja     0 nee 

 

6) Indien u in de toekomst zou willen/moeten verhuizen in welk tijdsbestek denkt u dan: 

0 binnen nu en 2 jaar 

0 tussen 2 en 5 jaar 

0 over 5 jaar of later 

 

7) Welk type woning zou u dan het liefst willen bewonen: 

0 eengezinswoning 

0 aanleunwoning 

0 appartement/flat 

0 woonzorg complex  

0 anders……… 

 

8) Waar wilt u dan het liefst naar toe verhuizen: 

0 huidige buurt/wijk 

0 andere buurt/wijk 

0 andere gemeente 

 

9) Welke hulpmiddelen heeft u ingezet om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen: 

0 geen 

0 personenalarmering 

0 douchestoel 

0 hoog-laag bed 

0 sta-op stoel 

0 trippelstoel 

0 beugels in toilet, doucheruimte, trap 

0 verhoogd toilet 

0 visuele of auditieve hulpmiddelen 

0 traplift 

       0 anders: ………. 

 

Woonomgeving en veiligheid 

10) Zijn er in Oudewater voldoende mogelijkheden/ winkels om uw boodschappen te doen: 

0 ja     0 nee 

 

11) Heeft u wensen wat betreft gemeenschappelijke voorzieningen in uw woonomgeving/wijk: 

0 ontmoetingsruimte/ buurthuis 

0 bibliotheek 

0 anders …………………………………………… 

 

12) Ervaart u problemen in uw woonomgeving op het gebied van veiligheid: 

0 ja     0 nee 

Zo “ja”, welke ……………………………………………………………………………………………………… 

 

13) Is dit aanleiding voor u om te willen verhuizen: 

0 ja     0 nee 

 

14) Bent u voldoende voorbereid op een noodsituatie, zoals stroomuitval, wateroverlast enz: 

0 ja     0 nee 
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15) Bent u de laatste drie maanden gevallen (in huis of buitenshuis) met lichamelijk letsel als gevolg: 

0 ja,    0 nee 

Zo ja, wat was de oorzaak en met welk gevolg? 

 

Gezondheid 

16) Heeft u moeite met zich concentreren en onthouden: 

0 ja     0 min/meer     0 nee 

 

17) Heeft u een bewegingsbeperking die u belemmert in uw dagelijks handelen: 

0 ja     0 nee 

 

18) Wordt u dagelijks handelen beïnvloed door een tekort aan slaap: 

0 ja     0 nee 

 

19) Heeft u een gehoorbeperking die u belemmert in het aangaan van contacten: 

0 ja     0 nee 

 

20) Heeft u een  gezichtsbeperking waardoor u niet meer buiten de deur kunt functioneren: 

0 ja     0 nee 

 

21) Als u uw gezondheid een cijfer wilt geven tussen 1 (slecht) en 10 (goed) wat is dan de score?  

Hoe komt u tot dit cijfer? 

....................................................................................................................................... 

22) Wat zou u helpen om u gezonder te voelen? 

............................................................................................................................................................ 

 

Zelfredzaamheid 

23) Vindt u dat u zich over het algemeen genomen zelfstandig, zonder hulp goed kunt redden: 

0 ja    0 nee, omdat…… 

    

24) Bent u bekend met de Wmo 

0 ja     0 nee 

 

25) Kunt u zelf licht huishoudelijk werk verrichten, zoals wassen en koken: 

0 ja     0 nee 

 

26) Kunt u zelf zwaar huishoudelijk werk verrichten, zoals schoonmaken: 

0 ja     0 nee 

 

27) Heeft u hulp bij het huishouden: 

0 via Wmo   

       0 particulier 

       0 nee 

 

28) Kunt u zelf klusjes in en om het huis doen: 

0 ja     0 nee 

 

29)  Kunt u een beroep doen op iemand om deze klusjes voor u te doen: 

0 ja     0 nee 
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30) Wie kunt u in geval van nood inschakelen:  

0 partner     

0 kinderen/kleinkinderen 

0 familie 

0 vrienden/kennissen 

0 buren 

0 iemand uit de buurt 

0 niemand 

0 anders…. 

 

31) Hoe voorziet u in uw maaltijden: 

0 u kookt dagelijks 

0 u kookt enkele keren per week  

0 familie/ buren/ vrienden koken voor u 

0 maaltijdvoorziening 

0 anders…… 

 

32) Zijn er dagen dat u als gevolg van geldgebrek geen volwaardige maaltijd kunt gebruiken: 

0 ja     0 nee 

 

33) Kunt u zelfstandig voor uw boodschappen zorgen: 

0 ja     0 nee, welke hulp heeft u nodig …………………………. 

 

34) Krijgt u hulp bij de persoonlijke verzorging (wassen, aankleden) : 

0 ja, nl  0 mantelzorger     0 nee 

  0 particulier 

  0 thuiszorg/wijkverpleging 

 

Verplaatsen en vervoer 

35) Kunt u zelfstandig of met hulp komen op de plaats van bestemming (denk aan huisartsenbezoek, 

specialist in ziekenhuis, familie, vrienden, activiteit, enz): 

0 ja     0 nee, welke hulp heeft u nodig:……………………………… 

 

36) Bent u bekend met de vervoersvoorzieningen in Oudewater: 

0 ja     0 nee 

 

37) Maakt u in verband met beperkingen of problemen bij mobiliteit en vervoer gebruik van de 

volgende (Wmo) voorzieningen: 

0 geen 

0 regiotaxi 

0 Valys 

0 rolstoel 

0 elektrische rolstoel 

0 scootmobiel 

0 invalideparkeerkaart 

0 NS begeleiderskaart 

0 aanpassingen aan de eigen auto 

0 anders: ……………………………. 
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Mantelzorg (=zorg die noodzakelijkerwijs langdurig, onbetaald en vanuit een persoonlijke betrokkenheid wordt verleend 

aan familie, vrienden en mensen in de naaste omgeving die dat nodig hebben. Tenminste 8 uur per week langer dan 3 

maanden) 

38) Verzorgt u iemand in uw naaste omgeving: 

0 ja     0 nee (ga door naar vraag 41) 

 

39) Wordt de zorg aan uw naaste u weleens te veel:  

0 ja     0 nee 

 

40) Heeft u behoefte aan ondersteuning bij uw zorgtaken: 

0 ja     0 nee 

Aan welke ondersteuning heeft u behoefte? 

 

41) Bent u als mantelzorger bekend bij het Stadsteam: 

0 ja     0 nee, mogen we u aanmelden? 

 

42) Heeft u zelf een mantelzorger: 

0 ja     0 nee 

 

43) Is uw mantelzorger bekend bij het Stadsteam: 

0 ja     0 nee  

 

44) Weet u dat er speciale regelingen zijn voor mantelzorgers:  

0 ja     0 nee 

 

Sociale contacten 

45) Bent u tevreden met uw huidige sociale contacten: 

0 ja     0 nee 

 

46) Heeft u contact met uw familie/kinderen: 

0 ja (wekelijks)   0 soms (maandelijks)    0 vrijwel 

nooit 

 

47) Heeft u contact met vrienden/buren/kennissen: 

0 ja (wekelijks)   0 soms (maandelijks)    0 vrijwel 

nooit 

 

48) Heeft u zich de laatste tijd weleens eenzaam gevoeld: 

0 ja, omdat…….   0 nee 

 

49) Wat zou u helpen om deze gevoelens van eenzaamheid te verminderen: 

…………………………………………… 

 

50) Heeft u iemand om mee te praten bij tegenslagen of praktische problemen: 

0 ja     0 nee 

 

51) Gebeurt het weleens dat iemand u benadert of behandelt op een manier die u ongewenst vindt: 

0 ja     0 nee 

 

52) Wilt  u meedoen aan een telefooncirkel, waardoor u iedere ochtend even telefonisch  contact 

heeft: 

0 ja     0 nee 
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Tijdsbesteding/ activiteiten 

53) Doet u vrijwilligerswerk: 

0 ja     0 nee 

 

54) Kunt u uw tijd op een prettige manier invullen:  

0 ja 

0 nee, maar zou wel willen 

0 nee, geen behoefte 

0 ik ben niet op de hoogte van de mogelijkheden in Oudewater 

 

55) Mist u activiteiten in uw omgeving: 

0 ja, welke ………………..  0 nee 

 

56) Wat belemmert u om aan activiteiten deel te nemen: 

0 geen belemmeringen 

0 te weinig informatie over welke activiteiten 

0 vervoer 

0 kosten 

0 taal 

0 onbekendheid 

0 moeite om nieuwe contacten aan te gaan 

0 lichamelijke beperkingen zoals verminderde mobiliteit,  

0 vermoeidheid 

0 slechte toegankelijkheid gebouwen 

0 anders ………………… 

 

57) Bent u voldoende in de gelegenheid om deel te nemen aan zingevingsactiviteiten zoals culturele 

activiteiten, gespreksgroepen, kerkbezoek enz.? 

0 ja     0 nee      0 geen behoefte 

 

Financiën 

58) Kunt u rondkomen van uw inkomsten: 

0 ja     0 min/meer     0 nee 

 

59) Doet u zelfstandig uw financiën: 

0 ja     0 nee 

 

60) Wilt u hulp bij uw financiële administratie: 

0 ja     0 nee 

 

61) Is uw gezamenlijke netto-inkomen lager dan AOW plus € 100,-- pensioen per maand: 

0 ja     0 nee  0 weet niet/ geef ik geen antwoord op 

 

62) Maakt u gebruik van toeslagen en/of regelingen: (denk ook aan tjonkiefood/sh maatje) 

0 ja     0 nee 

 

63) Bent u geïnteresseerd in deze toeslagen/regelingen en wilt u meer informatie: 

0 ja     0 nee 
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Digitale vaardigheden 

64) Kunt u omgaan met internet op de computer, laptop, tablet of telefoon (denk aan e-mail/skype): 

0 ja     0 nee 

 

65) Wenst u hulp bij internetgebruik: 

0 ja     0 nee 

 

 

Overige vragen 

66) Bent u bekend met het stadsteam: 

0 ja     0 nee 

 

67) Bent u bekend met de sociale kaart op internet  

0 ja     0 nee 
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Bijlage B: 

 

Reacties van ouderen die wel uitgenodigd zijn per brief maar niet mee hebben gedaan aan het 

Preventief Huisbezoek (de reacties zijn gebundeld per verzonden brievenronde). 

 

1e ronde: 

− Nee ik doe niet mee omdat ik geen hulp wil. 

− We het samen nog goed redden(2x). 

− Mijn vrouw is overleden. Zij heeft veel hulp gekregen o.a. een rolstoel, tillift en dagbesteding. Ik 

vind dat er goed voor onze ouderen gezorgd wordt. 

− Dergelijk onderzoek in het verleden heeft plaatsgevonden en ik nooit meer iets daarover 

gehoord heb. Voor mij hoeft het dan niet. 

− Ik zit nu tijdelijk in de Wulverhorst vanwege mijn gezondheid. 

− Geen behoefte. 

− Ik gezond ben en geen hulp nodig heb. 

− Mijn gezondheid en verder alles nog op orde is. 

− Ik niet zelfstandig woon maar in kleinschalige woonzorg initiatief met 24 uur zorg. 

− Privé kwestie. 

− Er iemand is die mij helpt als het nodig is. 

− Mw. is dementerend en wordt verzorg bij een kleinschalige woonvorm. Een gesprek met haar 

over de onderwerpen die genoemd worden in deze brief lijken ons niet zinvol omdat dit haar 

alleen maar onrustig maakt. 

− Goede gezondheid, mobiliteit (auto, sportief, lopen geen probleem nog bestuurlijke functies). 

Woon met mijn vrouw van 78. 

 

2e ronde: 

− Ik heb alles geregeld. Krijg hulp via mijn kinderen en anders regelen zij de hulp mocht dit van 

toepassing zijn/komen. (2x) 

− Mijn dochter alles regelt op de hoogte van de voorzieningen, nodige hulp aanwezig. 

− Ik woon hier goed en heb verder geen vragen. 

− Ik nog zelfstandig ben en een goede gezondheid geb. 

− Mw is bekend bij het Stadsteam. Mw wil geen vrijwilliger. De Wulverhorst is daar al mee bezig 

geweest. Ook geeft mw aan niet naar de dagbesteding te willen. 

− Gezond ben en nog geen manco’s heb. 

− Ik heb geen idee wat dit is, daarom stuur ik het in. 

− Nog gezond ben en alles nog kan. 

− Mijn moeder nu 97 jaar is en in de laatste fase van haar leven kan ze dit niet aan. Ik ben haar 

mantelzorger en kom 4 a 5 keer per dag bij haar omdat zij niet meer kan. 

− Ik een gesprekje wel op prijs stel maar invullen van allerlei vragen een te zwaar middel vind, 

formalistisch. 

− Ik al bekend ben bij het Stadsteam. Een scootmobiel voor mijn man en huishoudelijke hulp. 

− Alles goed gaat. 

− Ik het al eens eerder gedaan heb en ik maak al gebruik van diverse hulp. 

− Ik heb er geen behoefte aan. 

− Ik me goed red en ’t niet nodig vindt. Heb hulp van kinderen indien nodig. 

− Geen vreemde over de vloer bij mijn 82-jarige moeder. 

− Ik daar geen behoefte aan heb. 

− Ik nog fiets, wandel, auto rijd!!, in de Wulverhorst koffie schenk, zieken bezoeken en een 

werkelijke clubkaart heb. 
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3e ronde: 

− De contacten met de gemeente voor hulp vanuit de Wmo elke week op een grote teleurstelling 

zijn uitgelopen. 

− Dochters hebben gesprek afgezegd via Stadsteam. Mevrouw is bekend bij het Stadsteam. 

− Geen interesse. 

− Mijn kinderen alles regelen financieel, gaan mee boodschappen doen en sociale contacten heb ik 

ook genoeg. Als er iets is kan ik terugvallen op de kinderen. 

− Ik in oktober 2018 al bezoek heb gehad. Alles is toen fantastisch gegaan. 

− Mijn man is te zwak voor drukte, mocht ik alleen zijn dan is het wel fijn. 

− Ik ben te zwak. Kan geen drukte meer aan. 

− Verblijf in het ziekenhuis, echtgenote heeft zich gemeld. 

− Graag over het punt “mobiliteit”. De zelfstandig wonende 80+ (met rollator) daar zijn de stoepen 

richting het centrum erg slecht begaanbaar. Het centrum zelf is ook niet echte geweldig om met 

rollator te lopen. 

− Ik nergens over te klagen heb en me een zeer gelukkig mens voel. Wat hebben wij het een stuk 

beter als de ouderen van vroeger. Maar er zijn altijd mensen die klagen. 

− Ik het nog niet nodig heb. 

− Ik nog gelukkig goed en gezond ben. 

− Ik niet mee doe. 

− Geen wensen (2x) 

− Ik de vorige keer heb meegedaan en er zijn geen persoonlijke veranderingen voor mij. Mijn 

dochter doet mantelzorg voor mij zodat ik nog fijn zelfstandig kan blijven wonen. 

− Ik nog niet toe ben aan huisbezoek. 

− Mijn moeder is 93 jaar oude en bijna blind en slecht ter been en staat ingeschreven voor een 

verzorgingshuis. 

 

4e ronde: 

− Ik een WLZ indicatie heb via de Wulverhorst. 

− Ik op dit moment er nog geen behoefte aan heb (3x). 

− Ik nog goed ben en hier een zoon heb wonen. Ik zou graag verlichting in onze poort achter willen 

hebben. Het is daar zo donker ’s avonds. 

− Ik geen tijd heb. 

− Wij al kennis hebben met het Stadsteam. 

− Alle benodigde hulp geregeld is en verder alles goed gaat. Daarom heb ik geen behoefte aan een 

gesprek. 

− Een gesprek van 1,5 uur aangaan in deze zware coronatijd lijkt mij niet verstandig. 

− Mijn kinderen proberen alles te regelen. 

− Ik makkelijk woon, alles gelijkvloers en nog samen ben. 

− Ik weet niet of het nodig is om nog huisbezoek te krijgen. We hebben thuiszorg en alles loopt op 

rolletjes. Vind ik het toch nodig om te komen dan bent u welkom. 

− Wij beiden fysiek en neutraal gezond zijn en geen sociale medische hulpverlening nodig hebben. 

− Dit op dit moment voor mij niet nodig. Ik heb veel steun aan onze twee dochters. 

− Omdat ik mij nog kan redden. 

− Ik nog redelijk gezond ben en nog steeds samen ben. 

− Er al goed voor mij gezorgd wordt vanuit de Wulverhorst en mantelzorg. 

− Ik er heden geen behoefte aan heb. Ik ben nog mobiel en kan mijn gelukkig nog goed redden. 

− Ik ben hier echt nog niet aan toe. 

− Er nog geen reden voor is. 

 


