Over samenwerking rondom
ouderenzorg Alblasserdam
In het najaar van 2017 vonden de
eerste kennismakingsbijeenkomsten
met zorgverleners, welzijnswerkers,
oudere inwoners en mensen
uit de dienstensector plaats
over samenwerken rondom
ouderenzorg in Alblasserdam
plaats. Begin van het jaar hebben
de leden van de projectgroep*
hun handtekening geplaatst onder
een intentieverklaring en worden
ƴŅŅųÆåųåĜÚĜĹčåĹčåƋųŅýåĹƴŅŅųĘåƋ
opstarten van “bewegen op recept”.
In september wordt duidelijk
of hierbij subsidie kan worden
verkregen vanuit Sportimpuls.
De Sportimpuls 2018 is onderdeel
van het VWS-beleidsprogramma
“Sport en Bewegen in de Buurt”.
*ABC-team, Balans fysiotherapie, BSSA,

KOEL in gesprek met

Cesar DOK 11, Dienst Gezondheid &

‘Door als hulpverleners
samen te werken is een
aanbod ontstaan dat
aansluit bij de wensen
van de oudere inwoners
van Alblasserdam’

Praktijkondersteuner
Janneke Janse en sociaal
makelaar Leroy Benschop

Jeugd ZHZ, Ergotherapie DOK 11,
Gemeente Alblasserdam, PMC Haven,
Praktijk den Hartog, Rivas Zorggroep,
Steunpunt KOEL, SWA, VGNB en Vivenz.

leidt de oudere en gaat indien gewenst mee
voor een eerste kennismaking met de gekozen activiteit en de mensen daar. Dat kan
mensen net dat zetje in de rug geven om ook
echt de stap te maken en actiever te worden.”

In de gemeente Alblasserdam wonen relatief veel ouderen met een slechte mobiliteit.

sing bedacht, waarmee we deze problemen

sociaal actiever leven. 12 keer kan een oudere

Klarie Dekker en Adja Strijker van Steunpunt KOEL gingen met deze data op pad en

gelijktijdig kunnen aanpakken en ouderen

deelnemen aan een activiteit naar keuze.

Leroy: “We zijn heel hoopvol dat deze

spraken met hulpverleners en de gemeente en al snel bleek gemene grond gevonden:

kunnen helpen naar een actiever bestaan en

Daarna wordt met de buurtbeweegcoach

interventie een toegevoegde waarde zal

alle partijen wilden graag aan de slag om de zorg voor ouderen in Alblasserdam naar

rijker sociaal leven.”

geëvalueerd of de gekozen interventie het

hebben voor het welzijn van ouderen in

gewenste resultaat heeft gehad en of men de

Alblasserdam. Door de vergrijzing zal het

activiteit wil voortzetten.

aantal ouderen in de gemeente verder toe-

een hoger plan te tillen.
De projectgroep heeft een plan van aanpak
Janneke Janse, praktijkondersteuner bij

beteren en vooral beter aan te laten sluiten

opgesteld en dit najaar wordt een start

huisartspraktijk Den Hartog, en Leroy

bij de wensen van de ouderen zelf.”

gemaakt met “Bewegen op recept”. Vanaf dat

“Het valt voor ouderen soms niet mee om

aanbod kunnen zorgen voor een gezondere

moment kunnen de huisarts, maar ook de

de drempel te nemen en iets nieuws met

ouderenpopulatie die zo lang mogelijk een

Benschop, sociaal makelaar bij Stichting
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nemen. Het zou geweldig zijn als we met dit

Welzijn Alblasserdam, zijn erg enthousiast

“Om de ouderen in Alblasserdam zelf te laten

praktijkondersteuner, fysiotherapeut, wijk-

onbekende mensen te ondernemen”, geeft

actieve levensstijl onderhoudt. Daar zetten

over de aanpak en samenwerking. Janneke:

vertellen waaraan zij behoefte hebben, heb-

verpleegkundige en welzijnswerkers ouderen

Janneke aan. “De buurtbeweegcoach bege-

wij als projectgroep op in”.

“Wij hadden in de huisartspraktijk zelf al

ben we een vragenlijst uit laten gaan. Ook

met een beweegrecept verwijzen naar de

wat stappen ondernomen op het gebied

hebben we enkele ouderen gevraagd om aan

buurtbeweegcoach van het Alblasserdams

van ouderenzorg. Twee jaar geleden zijn wij

te schuiven bij de bijeenkomsten van de pro-

Beweeg & Cultuur (ABC) team. Deze coach

Meer informatie?

gestart met de module ouderenzorg. Het leek

jectgroep”, vult Leroy Benschop aan. “Daaruit

kijkt samen met de oudere welk beweegaan-

Wilt u informatie, advies over of ondersteuning bij het ontwikkelen van

ons een goed idee om aan te sluiten bij een

bleek dat veel ouderen in een sociaal isole-

bod het beste aansluit bij de wensen en voor-

een soortgelijk samenwerkingsverband? Neem dan contact op met Adja

breder samenwerkingsverband met als doel

ment verkeren én te weinig bewegen. Met de

keuren van de persoon en helpt bij het zetten

Strijker, a.strijker@steunpuntkoel.nl of 078-6193068.

de zorg voor ouderen in Alblasserdam te ver-

projectgroep hebben we een passende oplos-

van de eerste stappen naar een gezonder en
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