
Gezond en actief oud worden, de regie 

over het leven in de handen houden van 

ouderen en de kwaliteit van leven van  

ouderen bevorderen… dat is wat het  

Consultatiebureau voor Ouderen (CbO) 

in de gemeente Losser stimuleert bij hun 

bezoekers. 

Een gezonde leefstijl
Het CbO werkt voor ouderen in de gemeente Losser tussen  

65 en 75 jaar die behoefte hebben aan advies, informatie  

en/of ondersteuning op het gebied van gezondheid, welzijn 

en ouder worden. Het heeft als doel het vroegtijdig opsporen 

van risicofactoren die de gezondheid en het welbevinden van  

ouderen kunnen beïnvloeden. Het CbO geeft adviezen voor 

een gezonde leefstijl en biedt een laagdrempelig aanbod 

waar ouderen in hun eigen dorp gebruik van kunnen maken. 

Het bureau is ondergebracht bij Stichting Cluster, de wel-

zijnsorganisatie in Losser. De consulten zijn gratis en worden 

uitgevoerd door de consulenten, gespecialiseerde verpleeg-

kundigen, van twee zorgaanbieders in de gemeente. ’Het con-

sultatiebureau levert de oudere bewustwording op. Daarnaast 

is het belangrijk dat we kijken naar het sociale aspect, wat kan 

een oudere in de maatschappij nog betekenen?, zegt Gerdie 

ter Braak, consulent bij het Consultatiebureau voor Ouderen.
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Draagvlak
De gemeente heeft een haalbaarheidsonderzoek laten  

uitvoeren om te kijken of er draagvlak was bij de lokale aan-

bieders en organisaties op het gebied van wonen, welzijn en 

zorg voor het initiatief. Pas toen hieruit naar voren kwam dat 

deze er positief tegenover stonden, is het CbO in de steigers 

gezet. De investering in het verkrijgen van draagvlak heeft 

ervoor gezorgd dat de verschillende partijen wilden mee-

werken. Zo werd het CbO een samenwerkingsverband tussen 

diverse zorg- en welzijnsorganisaties. De gemeente heeft een 

brief gestuurd naar alle ouderen over het initiatief met daarin 

een persoonlijke uitnodiging voor een consult bij het CbO. 

Deze manier van werven is goed aangeslagen.

Op consultatie
Er is voor de leeftijdsgroep van 65 tot 75 jaar gekozen omdat 

ouderen in deze leeftijd veelal niet meer deelnemen aan het 

arbeidsproces, maar nog wel in staat zijn tot verandering van 

gedrag rondom gezondheid. Voorafgaand aan het consult 

krijgen de ouderen een vragenlijst toegestuurd, waarin alle 

aspecten van gezondheid en welzijn aan de orde komen. 



Tijdens het consult wordt de vragenlijst behandeld en 

ontstaat er een beeld van het welzijn van de cliënten. 

Aan het einde van het consult wordt een aantal testen 

gedaan. Naar aanleiding van de vragenlijst, het gesprek 

en de testuitslagen krijgt de cliënt een leefstijladvies 

en wordt zo nodig doorverwezen naar de huisarts, het 

maatschappelijk werk of een diëtist. Eventueel worden 

er ideeën aangedragen voor beweegactiviteiten, vrijwil-

ligerswerk of andere bezigheden. Na een jaar krijgen de 

ouderen een uitnodiging voor een tweede consult om te 

kijken hoe het met hun gezondheid staat. De consulenten 

voeren zowel eerste als tweede consult uit, het liefst met 

dezelfde cliënt, zodat de consulent bij het tweede consult 

al een beeld van iemand heeft en kan zien of zijn/haar 

gezondheid is verbeterd. 

Doorverwijzen van cliënten
Het doorverwijzen van cliënten is dankzij het sterke  

samenwerkingsverband binnen het Consultatiebureau 

voor Ouderen goed geregeld. De consulenten hebben 

korte lijntjes met het maatschappelijk werk en kunnen 

cliënten snel en makkelijk doorverwijzen naar de huisarts 

of naar een diëtist. Soms voelen cliënten een drempel 

om naar het maatschappelijk werk of de GGZ te gaan. 

Op zo’n moment kan de consulent de cliënten ook eerst 

doorverwijzen naar de ouderenadviseur van Stichting 

Cluster/Welzijn Ouderen. Naast het doorverwijzen geven 

de consulenten tips voor activiteiten. Daarvoor maken ze 

gebruik van het lokale aanbod van bijvoorbeeld Stichting 

Cluster of thuiszorginstellingen Carintreggeland en Zorg-

groep Sint Maarten. Gerdie ter Braak vertelt dat cliënten 

graag meer willen bewegen, maar vaak niet goed weten 

hoe ze dit het beste kunnen aanpakken. Het CbO kan hen 

hierbij op weg helpen. 

Effecten voor de cliënten
Mevrouw Schasfoort, cliënt van het CbO, vertelt: ’Ik heb 

nooit klachten en ga daarom nooit naar de huisarts. 

Toch wil ik graag weten hoe het met me gaat. Bij het 

CbO kan ik laten controleren of het goed gaat met mijn 

gezondheid zonder dat ik me opgejaagd voel omdat er 

andere mensen in de wachtkamer zitten te wachten. Ik 

ben heel blij met het Consultatiebureau voor Ouderen. 

De consulenten van het CbO hebben gemiddeld een uur 

de tijd voor een consult, maar plannen de consulten ruim 

in zodat de cliënten rustig hun verhaal kunnen doen en 

(kleine) klachten kunnen bespreken. Via deze weg komen 

de cliënten erachter of en hoe gezond ze zijn en krijgen 

ze tips om hun levensstijl te verbeteren. Cliënten doen 

hun best om de adviezen die ze krijgen op te volgen. 

Dit leidt niet vanzelfsprekend tot een gezondere levensstijl, 

maar de cliënten zijn in ieder geval met hun gezondheid 

bezig en willen er met een consulent over praten. Bijna alle 

cliënten willen op tweede consult komen. 

Succes van het Consultatiebureau voor 
Ouderen
De goede samenwerking tussen de partijen, met name tussen 

het welzijnswerk en de thuiszorginstellingen, is een belang-

rijke succesfactor. Deze samenwerking maakt het mogelijk dat 

tijdens de consulten op het algemene welzijn van de ouderen 

wordt gefocust. Ook de samenwerking met de gemeente Los-

ser maakt het initiatief sterk. Angeline Voortman, projectlei-

der van het CbO, spreekt de hoop uit dat de gemeente zowel 

financier als samenwerkingspartner van het CbO blijft: ‘Ik zou 

graag willen dat de gemeente partner blijft. Het is belang-

rijk dat de gemeente als onafhankelijke organisatie mensen 

een consult aanbiedt. Dit is een manier waarop de gemeente 

vormgeeft aan haar taak binnen de Wmo en laat zien wat ze 

belangrijk vindt.’ Tot slot is het inzetten van ervaren verpleeg-

kundigen als consulenten een succes. Doordat de consulenten 

zowel gesprekken voeren met ouderen om achter eventuele 

problemen te komen, maar ook een aantal medische testen 

doen, krijgen ouderen binnen een uur een beeld van zowel 

hun geestelijke als lichamelijke gezondheid. Niet alleen 

vinden cliënten dit prettig, maar is het ook een efficiënt voor 

de consulenten. Daarbij werkt deze koppeling tussen zorg en 

welzijn er goed.

Professionaliteit Verankerd
Deze publicatie is ontwikkeld als onderdeel van het  

project Professionaliteit Verankerd, onderdeel van het  

VWS programma Beter in Meedoen. Er is ook een uit- 

voerige praktijkbeschrijving van dit project beschikbaar.  

Kijk voor deze publicatie en de uitgebreide beschrijving  

op www.movisie.nl/professionaliteitverankerd of in de  

databank praktijkvoorbeelden.
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