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Thema’s om verder over na te denken vanuit het colloquim op 3/2/23 . 

1. Preventieve gezondheidszorg  

2. Een participatief beleid  

3. De rol van het beleid  

4. Oog voor voldoende diversiteit  

5. Duurzaamheid  

6. Samenwerking  

1.Preventieve gezondheidszorg  

 Er is een directe link tussen gezond leven en gezond ouder worden. Hier speelt preventie een 

belangrijke rol.  

Waarom neemt geneeskunde  een zo belangrijke rol in, in de maatschappij. Zou dit niet 

eerder de preventiekunde moeten zijn ?  

 Waarom mikken we in onze maatschappij op een werkzaamheidsgraad ipv een 

gezondheidsgraad ? Streven naar een betere levenskwaliteit zal zeker ook 

gezondheidsdoelstellingen moeten inhouden.  

 Maar het ligt ook aan onszelf. Binnen de ouderenzorg wordt vooral gefocust op zorg en 

welzijn, terwijl uit studies blijkt dat zorg bij ouder wordende mensen pas op de 7de plaats 

komt na veiligheid, wonen, cultuur, onderwijs,mobiliteit... 

  

2.een participatief beleid 

 De ouderenzorg wordt nog teveel bepaald door het beleid. Zij hebben WZC gebouwd, 

beheren diensten en voorzieningen en financieren die zeer matig. Hierop hebben we veel 

kritiek, maar echte “vernieuwende” initiatieven zullen van de basis moeten komen en hopen 

dat nadien het beleid die overneemt.  

 Deze basis dat zijn wij allemaal. De dolle mina’s van vroeger zijn de ouderen van nu ! Zijn zij 

moegestreden ? Is er nood aan een lobby  groep (cfr de vakbonden bij de werkenden) om 

deze thema’s aan te pakken.  

 We zien reeds dat er een breder draagvlak is om tot meer diversiteit te komen in de 

ouderenzorg. Oudere mensen willen kunnen kiezen hoe en waar zij hun oude dag 

doorbrengen.  

 Ook Okra geeft aan dat zij zien dat oudere mensen mondiger worden, en willen de regie 

opnemen voor hun eigen verdere leven. (de rebelse oudere ?)  .Zij willen werken vanuit de 

visie: een leefomgeving creëren waarin oudere mensen kunnen blijven participeren, ook met 

eventuele beperkingen  

 Om alle bevolkingsgroepen te bereiken kan er gewerkt worden met sleutelfiguren, of durven 

inzetten op initiatieven voor een welbepaalde doelgroep.  

 De huidige mantelzorger is een bron van informatie en kennis.  
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3.De rol van het beleid  

 Staat een beetje in contradictie met het vorige punt. Enerzijds willen we participeren en zelf 

het heft in handen nemen, anderzijds willen we kunnen terugvallen op een gedegen beleid. 

Dit is geen contradictie maar een realiteit.  

 Een woord dat bij elke spreker aan bod kwam, is “kleinschaligheid”. Het woonzorgdecreet 

heeft die mogelijkheid reeds opgenomen, cfr de LDC werking.  

 Voorlopig kregen we de mogelijkheid om projecten van zorgzame buurten uit te werken. 

Daaruit hebben we al veel geleerd, maar een project is tijdelijk, en juist hier is duurzaamheid 

fundamenteel.  

 Vele projecten geven ook aan dat de lokale besturen hierin ook wel een rol (kunnen) hebben. 

Zeker al wat betreft de financiering. Daarnaast kan het belangrijk zijn dat zij de regie 

opnemen, en voorwaardenscheppend zijn door : 

-de noden van deze buurt te detecteren  

-info te helpen verspreiden voor alle buurtbewoners  

-hen toeleiden naar de diverse diensten  

-het versterken van onderlinge samenwerkingen  

 Een moeilijk punt hierbij is natuurlijk de mogelijke wissel van het lokale beleid om de 6 jaar. 

Hierop anticiperen is een mits ifv de duurzaamheid.  

 Een ander minpunt kan zijn dat het beleid vertrekt vanuit administratieve kaders, en de uitrol 

stroever en trager zal verlopen.  

 De VVSG ziet vbv één van hun taken : analyse van de buurt.  

 Ijveren voor “ouderenrechten commissaris”  

 

4.Oog voor voldoende diversiteit. 

 “de oudere” bestaat niet !  

 Nu is de keuze beperkt tot “thuis blijven wonen” of naar een “WZC” gaan. De keuze moet en 

kan verruimd worden.  

 Alle WZC sluiten is geen optie. Dit kan voor bepaalde mensen een goede keuze zijn. Maar 

ook hierin kan een ruimer aanbod uitgerold worden. Vb enkele gangen herinrichten naar 

“leefgroep wonen”; de bewoners inschakelen in de woon- en leefzorg wat de 

zelfredzaamheid onderhoudt. De vleugels scheiden en zorgen voor een aparte ingang en 

leefruimte.  

 Diversiteit gaat over meer dan andere culturen, gaan ook over leeftijd, zorgbehoeftigheid, en 

financiële mogelijkheden. Ook naar aanbod van zorg, voeding, gebedsruimte, openstellen 

voor de buurtbewoners,… 

 Kleinschalige initiatieven, oké, maar in de stad leeft je anders dan op het platteland, en zijn 

er ook andere zorgnoden. Denken we maar aan boodschappen doen, naar theater gaan, … 

De buurt waarin je woont mag niet bepalend zijn voor de kwaliteit van zorg.  

 Welk aanbod is nodig in welke buurt ? Steeds vertrekkend van wat er al bestaat, en waar de 

behoeften liggen. Dit kan alleen door goed te luisteren naar de/alle buurtbewoners. 
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5. Duurzaamheid 

 Een project kan een mooie opstap zijn, maar moet nadien geïmplementeerd worden. Anders 

is het zinloos werk.  

 Dit wil zeggen dat er een financieringsmodel komt voor lokale initiatieven.  

 De ouderen zelf betrekken zodat zij ook voor de continuïteit kunnen zorgen.  

 Hierbij is het dan ook noodzakelijk dat bewoners samenwerken/gesteund worden door 

profesionelen. De oudere mensen die participeren in de werking kunnen dit maar “tijdelijk” 

doen. Hun leeftijd/gezondheid zal hierin medebepalend zijn.  

 Er is een plan nodig op langere termijn waar de opeenvolgende besturen zich moeten aan 

houden 

6.Samenwerking 

 Ouderenzorg is een maatschappelijk thema en vraagt dan ook samenwerking van de vele 

maatschappelijke actoren: scholen, bedrijven, verenigingsleven, lokale besturen, 

profesionele zorg, …Elke actor heeft een functie: vraag is of ze die ook willen/kunnen 

opnemen ?  

 We zien al veel samenwerkingsverbanden ontstaan, die bvb de vroegere verzuiling 

overstijgen.Dit zien we bvb al bij seniorenverenigingen, en diensten thuiszorg.  Kan dit verder 

uitgerold worden, of zit hier nog een concurrentieprobleem tussen?  

 Samenwerking botst ook op financiële kaders, bvb het verschil tussen prestatiebetaling en 

enveloppefinanciering. Ook de verschillende beleidsniveau’s zijn hierin bepalend (vlaamse 

materie of federaal?) of uit welk potje moet het geld dan komen?  

 Samenwerking tussen professionelen en vrijwilligers is vaak een moeilijk evenwicht. Toch 

moeten de mantelzorgers hierin een duidelijke plaats krijgen, zij zien de zorgnoden van 

dichtbij, ervaren elke dag waar de tekorten liggen.  

 En tot slot : ouderenzorg is geen thema op zich, maar is een accent dat binnen elk 

beleidsthema een plaats moet krijgen. Denk maar aan goed openbaar vervoer, veilige 

woonomgeving, bereikbaarheid van winkels en diensten, rustpunten in de wijk, betaalbare 

thuiszorg, ontmoetingsmogelijkheden, digitale ondersteuning,…de lijst is eindeloos ! 

Dit alles kan nog tot boeiende discussies zorgen.  

Lieve Goethals, feb 2023. 

 


