
Een noodzakelijke nieuwe Een noodzakelijke nieuwe 
koers in de zorg voor ouderenkoers in de zorg voor ouderen

Over bruggen slaan tussen Over bruggen slaan tussen 
overheidsbeleid en dagelijkse overheidsbeleid en dagelijkse 

leefwereldleefwereld



InhoudInhoud

�� De persoonlijke waarnemingDe persoonlijke waarneming

�� De hand en de handschoenDe hand en de handschoen

�� De dagelijkse praktijkDe dagelijkse praktijk�� De dagelijkse praktijkDe dagelijkse praktijk

�� BurgerbetrokkenheidBurgerbetrokkenheid

�� Voorlichting,educatie,vroegsignalering en Voorlichting,educatie,vroegsignalering en 
praktijkvoorbeeldenpraktijkvoorbeelden

�� Tot slotTot slot



Doel van de lezingDoel van de lezing

�� Laten zien dat er een verbinding tot stand Laten zien dat er een verbinding tot stand 
gebracht moet worden tussen wat er leeft gebracht moet worden tussen wat er leeft gebracht moet worden tussen wat er leeft gebracht moet worden tussen wat er leeft 
in de dagelijkse werkelijkheid en de in de dagelijkse werkelijkheid en de 
doelstellingen van de overheid. De doelstellingen van de overheid. De 
verbinding kan met behulp van integrale verbinding kan met behulp van integrale 
zorgzorg-- en welzijnsarrangementen  en welzijnsarrangementen  
gerealiseerd wordengerealiseerd worden



Sterk en FragielSterk en Fragiel



De schrik van iedereen die ouder De schrik van iedereen die ouder 
wordtwordt



‘Oud worden en jong blijven’‘Oud worden en jong blijven’



De LevenskunstacademieDe Levenskunstacademie

�� 6060--plussers worden ondersteund bij de plussers worden ondersteund bij de 
vormgeving van hun leven zonder arbeid, vormgeving van hun leven zonder arbeid, vormgeving van hun leven zonder arbeid, vormgeving van hun leven zonder arbeid, 
bij het zoeken naar zinvolle bij het zoeken naar zinvolle 
maatschappelijke activiteiten en bij het maatschappelijke activiteiten en bij het 
anticiperen op verlieservaringenanticiperen op verlieservaringen



Consultatiebureau voor OuderenConsultatiebureau voor Ouderen

�� Doel van het CbO is om middels Doel van het CbO is om middels 
samenwerking, expertise van de samenwerking, expertise van de 
participerende partijen te bundelen en participerende partijen te bundelen en 
zodoende een consultatiebureau voor zodoende een consultatiebureau voor zodoende een consultatiebureau voor zodoende een consultatiebureau voor 
ouderen vorm te geven, waarin burgers in ouderen vorm te geven, waarin burgers in 
de leeftijd van 58 jaar en ouder de leeftijd van 58 jaar en ouder 
geadviseerd worden met betrekking tot geadviseerd worden met betrekking tot 
hun gezondheidstoestand in de ruimste hun gezondheidstoestand in de ruimste 
zin van het woord. zin van het woord. 



De noodzakelijke nieuwe koers: van De noodzakelijke nieuwe koers: van 
cure & care naar preventiecure & care naar preventie

�� Extramuralisering van verpleeghuiszorgExtramuralisering van verpleeghuiszorg

�� Integraal, multidisciplinair, flexibel en ‘op maat’Integraal, multidisciplinair, flexibel en ‘op maat’

�� Voorlichting en voorbereiding op ouder wordenVoorlichting en voorbereiding op ouder worden�� Voorlichting en voorbereiding op ouder wordenVoorlichting en voorbereiding op ouder worden

�� Cursussen en workshopsCursussen en workshops

�� Opsporen fragiele ouderenOpsporen fragiele ouderen

�� Een netwerk van Consultatiebureaus voor OuderenEen netwerk van Consultatiebureaus voor Ouderen


