
 

Utrecht, 15 mei 2012 * Consultatiebureau voor Ouderen 

 

Consultatiebureau voor 
Ouderen 
Beschrijving van een goede praktijk 

 

 

 

 

 

 

Auteur 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marieke Haitsma 
 

Datum 

© MOVISIE 

Utrecht, juli 2012 



  

Deze publicatie is ontwikkeld in het kader van het project Professionaliteit Verankerd. 

Dit project is onderdeel het programma Beter in Meedoen, van het Ministerie van VWS. 

Professionaliteit Verankerd geeft een kwaliteitsimpuls aan de uitvoering van de Wmo. Dit gebeurt door 

kennis en ervaring toegankelijk te maken. Hiermee kunnen gemeenten, uitvoerende instellingen in 

wonen, zorg en welzijn, professionals, organisaties op het gebied van vrijwillige inzet, actieve burgers 

en cliënten, optimaal werken aan het succes van de Wmo. 

 

De goede praktijk in deze publicatie dient als inspiratie voor instellingen in wonen, zorg en welzijn die 

met soortgelijke Wmo vraagstukken kampen en die op zoek zijn naar een succesvolle aanpak. De 

beschrijving kan ook gebruikt worden door instellingen die de kwaliteit van hun dienstverlening binnen 

de Wmo en Welzijn Nieuwe Stijl willen verbeteren of die geïnteresseerd zijn in hoe andere organisaties 

met bepaalde uitdagingen omgaan.  

 

Een goede praktijk is slechts één voorbeeld uit het werkveld en is daarmee niet altijd op alle punten 

methodisch en bewezen effectief. De goede praktijken zijn gekozen omdat ze vernieuwend, actueel, 

overdraagbaar en succesvol zijn. Sommige goede praktijken zijn gebaseerd op een ‘moederinterventie’ 

die uitgebreid beschreven zijn in een handboek en op meerdere plekken in het land toegepast worden. 

Deze interventies zijn veelal ook te vinden in de databank Effectieve sociale interventies. In de 

databank is alle beschikbare informatie in kaart gebracht over diverse interventies, die al meer dan 

twee jaar op meerdere plekken worden toegepast in de sociale sector, de praktijkervaringen en de 

effectiviteit ervan. 

 

Meer praktijkbeschrijvingen en informatie over Professionaliteit Verankerd kunt u vinden op 

www.movisie.nl/professionaliteitverankerd en in onze databank praktijkvoorbeelden. 
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1 De context  

1.1 Inleiding 

Het Consultatiebureau voor Ouderen (CbO) in de gemeente Losser stimuleert ouderen gezond en 

actief oud te worden, zelf de regie over het leven in handen te nemen en probeert de kwaliteit van 

leven van ouderen te bevorderen. Het CbO heeft als doel het vroegtijdig opsporen van risicofactoren 

die de gezondheid en het welbevinden van ouderen kunnen beïnvloeden en het geven van adviezen 

voor een gezonde leefstijl. Het CbO is bedoeld 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 (Cluster Losser 2012). Het CbO is ondergebracht bij Stichting Cluster, de 

welzijnsorganisatie in Losser. De consulten zijn gratis en worden uitgevoerd door verpleegkundigen 

van twee zorgaanbieders in de gemeente. De nauwe samenwerking tussen het welzijnswerk en de 

thuiszorg bij de uitvoering van gezondheidsconsulten is uniek. 

1.2 De aanpak 

Alle ouderen van 65 tot 75 jaar worden door de gemeente Losser uitgenodigd voor een consult bij het 

CbO. De consulten worden uitgevoerd door verpleegkundigen, ook wel consulenten genoemd, van 

thuiszorginstellingen Carintreggeland en Zorggroep Sint Maarten. Voorafgaand aan het consult krijgen 

de cliënten een vragenlijst toegestuurd, die zij thuis kunnen invullen. In deze vragenlijst komen alle 

aspecten van gezondheid en welzijn aan de orde, zodat een totaalbeeld ontstaat van het welzijn van 

de cliënten. Aan het einde van het consult wordt bovendien een aantal testen gedaan. Naar aanleiding 

van de ingevulde vragenlijst, het gesprek en de uitslagen van de metingen krijgt de cliënt een 

leefstijladvies en wordt zo nodig doorverwezen naar de huisarts, het maatschappelijk werk of naar een 

diëtist. Eventueel worden er ideeën aangedragen voor beweegactiviteiten, vrijwilligerswerk of andere 

bezigheden. Na een jaar krijgen de ouderen een uitnodiging voor een tweede consult om te kijken hoe 

het dan met hun gezondheid staat.  

1.3 Samenwerking & financiering 

Het CbO is een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties in de gemeente Losser. De 

organisatie bestaat uit een projectgroep, een klankbordgroep en een teamoverleg. De projectleiding is 

in handen van de ouderenadviseur van Stichting Cluster. In de projectgroep zijn vertegenwoordigd: 

zorgaanbieders Carintreggeland en Zorggroep Sint Maarten, welzijnsorganisatie Stichting Cluster, 

woningcorporatie Domijn, de gemeente Losser, het Algemeen Maatschappelijk Werk en GGD Twente. 

Aan de klankbordgroep nemen deel: Stichting Seniorenraad Losser (waarin de ouderenbonden zijn 

vertegenwoordigd), het vrijwilligersverband Welzijn, vrijwilligers Seniorenvoorlichting en Valpreventie, 

het zorgloket van de gemeente Losser, het Steunpunt Informele Zorg Losser en Mediant (GGZ). De 

klankbordgroep vertegenwoordigt met name de doelgroep van het CbO. Aan het teamoverleg wordt 

deelgenomen door de vier consulenten, de ouderenadviseur en de ondersteuner van de GGD. 

 

Eén van de randvoorwaarden van de gemeente voor de opzet van een CbO was, dat het bureau 

ongebonden en onafhankelijk moest kunnen adviseren en verwijzen. Stichting Cluster heeft als 

welzijnsorganisatie een onafhankelijke positie ten opzichte van met name de zorgaanbieders en heeft 

een ruime ervaring in het uitvoeren van preventieactiviteiten voor ouderen. 
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Het lag daarom voor de hand om de coördinatie van het project in handen te geven van de 

ouderenadviseur van Stichting Cluster. Stichting Cluster is verantwoordelijk voor de beleidsmatige en 

financiële aansturing van het CbO. Zorginstellingen Carintreggeland en Zorggroep Sint Maarten zetten 

de consulenten in en zijn verantwoordelijk voor de operationele leiding van het project. Daarnaast 

speelt de GGD Twente een belangrijke rol in de uitvoering van het project en voert ze begeleidend 

onderzoek uit. Tot slot is de gemeente Losser samenwerkingspartner in het project en is ze 

eindverantwoordelijk voor het CbO (Cluster Losser 2012). 

 

De hoofdfinancier van het CbO is de provincie Overijssel, die het project in de pilotfase (2008-2012) 

heeft gefinancierd. Daarnaast wordt het project structureel door de gemeente ondersteund met € 

15.000 op jaarbasis (2008-2012) en vindt cofinanciering plaats door de overige partners door het 

beschikbaar stellen van mankracht, faciliteiten en ruimte.  

1.4 Consultatiebureau en Wmo 

De gemeente Losser legt in de Wmo-beleidsnota de nadruk op zelfredzaamheid en eigen 

verantwoordelijkheid van de burgers, waarbij het primaat bij voorliggende voorzieningen ligt: welzijn 

vóór zorg. ‘Binnen dit beleid past een consultatiebureau voor ouderen, dat door het vroegtijdig 

opsporen van lichamelijke, psychische en sociale risicofactoren bijdraagt aan preventie en daardoor 

verhoging van kwaliteit van leven en vergroting, dan wel behoud van zelfredzaamheid.’ (Voortman 

2008: 1) Het CbO past goed in het gedachtegoed van de Wmo door vroegtijdige signalering, indien 

nodig het inschakelen van specialisten en doorverwijzing naar collectieve arrangementen voor 

ouderen. Het initiatief is ontstaan tijdens de opkomst van de Wmo en sluit er goed bij aan.  

 

Door de toekomstige transitie van AWBZ naar de Wmo (functie begeleiding) krijgen gemeenten nog 

meer mogelijkheden om aan preventie te doen. Sinds 1 juli 2010 hebben ze al verantwoordelijkheid 

voor ouderengezondheidszorg via artikel 5a van de Wet Publieke Gezondheid. Het is nog onduidelijk 

hoe de gemeente Losser de Wmo-gelden gaat besteden. Het beschikbare budget voor het CbO zal in 

de komende jaren aanzienlijk kleiner zijn, omdat de subsidie vanuit de provincie ontbreekt. Vooralsnog 

zal het CbO daarom aangeboden worden aan een kleinere doelgroep, namelijk aan alle ouderen van 

65 jaar. 

 

Angeline Voortman, projectleider van het CbO, spreekt de hoop uit dat de gemeente niet alleen 

financier blijft, maar ook samenwerkingspartner van het CbO: ‘Ik zou graag willen dat de gemeente 

partner blijft. Ik vind het belangrijk 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.’ 
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2 De start en voortgang van het initiatief 

2.1 Het ontstaan en de opzet van het Consultatiebureau voor Ouderen in Losser 

Het idee voor het Consultatiebureau voor Ouderen in de gemeente Losser is in 2007 ontstaan. De 

provincie stelde geld beschikbaar voor een drietal pilots. Dit was voor het gemeentebestuur de 

aanleiding om de mogelijkheden voor een CbO in de gemeente Losser te laten onderzoeken. Binnen 

de gemeente bestond al politiek draagvlak voor een dergelijk initiatief. De gemeente wilde echter met 

zekerheid weten of het CbO haalbaar was en of dit tot stand zou kunnen komen door samenwerking 

tussen welzijn en zorg en het op elkaar afstemmen van bestaande (preventieve) activiteiten. 

 

Draagvlak 

Stichting Cluster/Welzijn Ouderen is door de gemeente benaderd om de haalbaarheid van een CbO te 

onderzoeken. Welzijn Ouderen heeft op haar beurt de GGD Twente om hulp gevraagd omdat de GGD 

over onderzoekservaring beschikt en veel kennis in huis heeft over de gezondheidssituatie van 

ouderen. Bovendien had de GGD in voorgaande jaren meegewerkt aan de opzet en uitvoering van 

gezondheidsconsulten voor senioren bij verschillende thuiszorgorganisaties in Twente. 

 

Voor het haalbaarheidsonderzoek zijn gesprekken gevoerd met aanbieders op het gebied van wonen, 

welzijn en zorg, maar ook met vertegenwoordigers van de Wmo-adviesraad, de seniorenraad (waar 

verschillende ouderenbonden in vertegenwoordigd zijn), het verband van vrijwilligersorganisaties, een 

fitnesscentrum, Stichting Informele Zorg, apotheek, huisartsen, maatschappelijk werk en geestelijke 

gezondheidszorg. Tijdens deze gesprekken is geïnventariseerd of men het plan voor een 

Consultatiebureau voor Ouderen in Losser ondersteunde en aan de uitvoering ervan mee wilde 

werken. Alle benaderde personen waren enthousiast en hadden het idee dat een CbO een goede 

aanvulling zou zijn op het bestaande preventieve aanbod voor ouderen. Een aantal van de organisaties 

heeft cofinanciering toegezegd, zowel in geld als in natura.  

 

Op basis van de positieve resultaten van het haalbaarheidsonderzoek is een vervolgsubsidie 

aangevraagd bij de provincie om tot concrete uitvoering van het CbO te komen. Eind 2008 is het CbO 

van start gegaan met een officiële opening op 5 december, waar Sinterklaas het eerste consult kreeg 

aangeboden (Stichting Cluster 2012). 

2.2 Keuze verpleegkundigen 

Het gezondheidsconsult bij het CbO wordt uitgevoerd door gespecialiseerde verpleegkundigen. Zij zijn 

voorgedragen vanuit de eigen organisatie vanwege hun kennis en ervaring in het werken met ouderen 

en hun voorkeur om naast zorgtaken ook preventieactiviteiten uit te voeren. Voor het uitoefenen van 

deze taak zijn afzonderlijke functie-eisen geformuleerd. Door het aanhaken van het CbO bij het 

welzijnswerk en het gebruik van een vragenlijst met relatief veel aandacht voor welzijnsaspecten, 

verschuift de aandacht van de verpleegkundige van curatief naar preventief en meer welzijnsgericht 

werken. Om tijdens de consulten cliënten goed te kunnen ondersteunen, adviseren en doorverwijzen is 

een goede kennis van de lokale sociale kaart nodig. Tijdens een korte training voorafgaande aan de 

start is het een en ander aan bod gekomen. Door ‘training on the job’ bij collega’s in de regio hebben 

de verpleegkundigen praktijkervaring opgedaan. 
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Consulenten van het Consultatiebureau voor Ouderen 

2.3 Werving & opkomst 

Om de doelgroep te bereiken hebben alle ouderen in de leeftijdsgroep van 65 tot 75 jaar een 

persoonlijke uitnodiging van de gemeente gekregen om een afspraak te maken bij het 

Consultatiebureau voor Ouderen. Er is voor deze leeftijdsgroep gekozen omdat men veelal niet meer 

deelneemt aan het arbeidsproces en het een periode is waarin men nog in staat is tot bepaalde 

gedragsveranderingen wat betreft gezondheid. Mensen boven de 75 jaar zijn in veel gevallen minder 

zelfredzaam en voor hen is er de mogelijkheid van een preventief huisbezoek door een 

seniorenvoorlichter. De leeftijdsgrens voor een consult bij het CbO is echter flexibel. Belangstellenden 

jonger dan 65 en ouder dan 75 jaar zijn ook welkom, maar ontvangen geen uitnodiging van de 

gemeente. Via een antwoordkaart kan men reageren voor een afspraak. De locaties voor de consulten 

zijn verspreid over de gemeente Losser, zo dicht mogelijk in de omgeving van de doelgroep.  

 

Angeline Voortman, projectleider van het CbO, vertelt over het advies dat ze tijdens het 

haalbaarheidsonderzoek heeft gekregen van de seniorenraad. ’De seniorenraad heeft ook 

plaatsgenomen in de klankbordgroep. Zij zagen het idee van een Consultatiebureau voor Ouderen 

helemaal zitten. Ze hebben het advies gegeven om in de kerkdorpen te gaan zitten, ga naar ze toe. 

Dat heeft goed gewerkt. We zitten nu in Losser, de Lutte en Overdinkel.’ 

 

Uit de totale doelgroep van 65- tot 75-jarigen zijn vanaf 2007 telkens groepen van ongeveer 200 

personen aangeschreven. De respons in de eerste periode lag op ruim 30%, veel meer dan de 

verwachte 15%. In de loop van het project stabiliseerde de respons zich rond de 26%. 

 

De doelgroep speelt zelf ook een rol in de hoge opkomst. Dorpelingen praten onderling over het 

Consultatiebureau voor Ouderen. Het komt dan ook regelmatig voor dat mensen zich, lang nadat ze de 

uitnodiging van de gemeente hebben ontvangen, alsnog opgeven voor een consult. 
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‘Dan hebben ze bijvoorbeeld twee maanden daarvoor de uitnodiging ontvangen. Dan hoor je wel van 

goh, ik wilde eerst niet, maar ik heb van die gehoord dat het prettig is,’ aldus Angeline Voortman. 

2.4 De toekomst 

De samenwerkingspartners van het CbO hebben vanaf het begin aangegeven te streven naar een 

structureel aanbod. De bedoeling was dat het CbO na afloop van de provinciale subsidie zou blijven 

bestaan. Een structurele financiering voor de uitvoering van consulten is daarvoor noodzakelijk. Van 

het begin af aan heeft de gemeente Losser financieel bijgedragen aan het CbO. Vanaf 2012 heeft de 

gemeente de subsidie verhoogd naar € 15.000 per jaar; met dit bedrag kan een kleine doelgroep 

worden bereikt. Er is gekozen voor consulten aan de nieuwe 65-jarigen en indien mogelijk aan ouderen 

uit risicogroepen. De overige samenwerkende partners zullen, afhankelijk van de omvang van de 

doelgroep, hun cofinanciering in mankracht of natura eveneens voortzetten. 

 

Een groot aantal ouderen heeft tijdens het tweede consult aangegeven behoefte te hebben aan een 

jaarlijks consult. Door gebrek aan financiering kan het CbO de ouderen echter slechts twee consulten 

aanbieden. Angeline Voortman, projectleider van het CbO, geeft aan ook graag een jaarlijks consult te 

willen, maar denkt niet dat dit per se nodig is. ‘Als je uitgaat van de eigen verantwoordelijkheid van 

mensen en ze hebben twee keer een consult gehad, dan kunnen ze problemen daarna zelf oppakken 

of bijvoorbeeld bij de reguliere instanties aan de bel trekken.’ 

 

Via het begeleidend onderzoek dat door de GGD Twente wordt uitgevoerd, is onderzocht of mensen 

bereid zijn een eigen bijdrage te leveren aan een consult en hoeveel ze er dan voor zouden willen 

betalen. Ongeveer de helft van de cliënten vindt het geen probleem om een eigen bijdrage te leveren. 

Het gemiddelde bedrag dat ze zouden willen bijdragen is € 7,50.  
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3 Het proces van uitvoering 

3.1 Werkwijze van het Consultatiebureau voor Ouderen 

Het Consultatiebureau voor Ouderen biedt ouderen tussen de 65 en 75 jaar gezondheidsconsulten 

aan. De ouderen worden door middel van een brief van de gemeente Losser uitgenodigd. Na 

aanmelding wordt door één van de consulenten telefonisch contact opgenomen met de 

geïnteresseerde oudere om een afspraak te maken. Het consult vindt, indien mogelijk, plaats in het 

dorp waar de oudere woont (de consulenten hebben in Losser, de Lutte en Overdinkel faciliteiten ter 

beschikking) en duurt gemiddeld een uur. 

 

De oudere krijgt een vragenlijst (zie bijlage 1) thuisgestuurd om voorafgaand aan het consult in te 

vullen. In de vragenlijst wordt op verschillende onderwerpen ingegaan, zoals voedingspatronen, 

bewegen, ziekten, medicijngebruik, vallen, zelfredzaamheid, maar ook hoe men zich de laatste tijd 

heeft gevoeld, sociale contacten en vrijetijdsbesteding (Gemeente Losser 2012).  

 

Voordat de consulent samen met de cliënt de vragenlijst bekijkt, biedt ze de cliënt een kopje koffie aan 

zodat deze zich op zijn of haar gemak voelt. ’Dat hoort erbij, mensen komen dan wat meer tot rust. Dan 

geef ik aan dat er voldoende gelegenheid is om een rustig gesprek te voeren en vraag ik of ze vooraf 

nog vragen hebben,’ vertelt consulent Gerdie ter Braak. Er wordt niet op elke vraag in de vragenlijst 

ingegaan, een deel van de vragen is vooral interessant voor het begeleidend onderzoek. Tijdens het 

consult focussen de consulenten vooral op bepaalde vragen, bijvoorbeeld over gezondheidsklachten 

en seksualiteit, of op vragen die de cliënt niet heeft ingevuld. Het kan zijn dat de cliënt deze vragen is 

vergeten in te vullen of dat deze vragen bewust niet zijn ingevuld omdat de cliënt het antwoord niet 

weet of de vraag niet wil beantwoorden. Dit biedt een ingang om er met de cliënt over te praten. 

Volgens Gerdie ter Braak ligt het aan het onderwerp van de vraag. ’Als het een vraag is als: Wat is uw 

inkomen?, dan is dat niet zo lastig. Dat is wel privé, maar komt voor de rest niet dichtbij. De vraag; 

Heeft u problemen met seksualiteit?, is natuurlijk een heel andere vraag. Als deze vraag niet is 

ingevuld, is dat altijd bewust. Dat nodigt uit tot een gesprek.’ De consulenten staan open voor alle 

levensgebieden en hebben geen schroom om bijvoorbeeld over seksualiteit te praten. Indien een cliënt 

aangeeft ergens niet over te willen praten, wordt die wens gerespecteerd. De consulenten geven de 

cliënt dan wel de mogelijkheid er eventueel met iemand anders over te praten. Dit is echter nog niet 

voorgekomen; over het algemeen lijken de ouderen de consulten een goede plek te vinden om 

problemen bespreekbaar te maken.  

 

Consulent Gerdie ter Braak is erg betrokken bij haar klanten. ’Soms duurt een consult wel anderhalf 

uur, dat is natuurlijk veel te lang. Maar dat is dan maar zo, het gaat om wat het de klant oplevert.’ 

 

Nadat de vragenlijst is behandeld worden er enkele testen gedaan: bloeddruk, bloedsuiker, cholesterol, 

lengte en gewicht van de cliënt worden gemeten. De uitslag van de testen, het gesprek en de 

vragenlijst geven een totaalbeeld van de gezondheid en het welzijn van de cliënt. Op basis hiervan 

geeft de consulent de cliënt een leefstijladvies. Bijvoorbeeld om wat af te vallen, meer te gaan 

bewegen of deel te gaan nemen aan een bepaalde activiteit of hobby. In sommige gevallen wordt de 

cliënt verwezen naar de huisarts, de diëtiste of het maatschappelijk werk en een enkele keer krijgt hij of 

zij het dringende advies om ogen of oren na te laten kijken (Gemeente Losser 2012).  
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Na afloop krijgt de cliënt de resultaten van de testen mee naar huis en geeft de consulent de cliënt een 

folder mee, bijvoorbeeld over een gezonde levensstijl. Ook wanneer iemand heel gezond is, worden er 

folders meegegeven. 

Gerdie ter Braak vertelt: ’Als iemand heel gezond leeft en gezond is, is het wel leuk om een 

stimulerend boekje mee te geven waar bijvoorbeeld een recept in staat, omdat je weet dat iemand 

graag kookt.’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consulente Gerdie ter Braak met cliënt 

3.2 Doelgroep 

De doelgroep van het CbO zijn ouderen tussen de 65 en 75 jaar. De ouderen die naar het 

Consultatiebureau voor Ouderen komen, hebben over het algemeen weinig klachten en staan niet 

onder behandeling van de huisarts of van een specialist. Een belangrijke reden om een afspraak bij het 

CbO te maken, is dat de ouderen willen weten hoe het met hun gezondheid gaat. Gerdie ter Braak legt 

uit waarom ze denkt dat veel ouderen naar het CbO komen: ‘Het is hier laagdrempelig, ze lopen hier 

makkelijk binnen. Het Consultatiebureau is gevestigd in een gebouw dat in de gemeenschap staat, 

waardoor ze er lopend of op de fiets naartoe kunnen.’ 

 

Mevrouw Schasfoort, cliënt van het CbO, vertelt over haar ervaring met het Consultatiebureau voor 

Ouderen: ’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 en zou volgend jaar graag voor een derde consult komen.’ 
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3.3 Begeleidend onderzoek 

De GGD regio Twente voert begeleidend onderzoek uit naar het CbO in de gemeente Losser. De 

onderzoeksgegevens worden gebruikt om inzicht te krijgen in eventuele gezondheidsproblemen van 

ouderen in de gemeente. Op basis van het onderzoek kan bijvoorbeeld worden geconcludeerd dat een 

groot deel van de ouderen zich gezonder voelt dan ze in werkelijkheid zijn. ’Uit het begeleidend 

onderzoek blijkt dat gemiddeld 70% van de ouderen hun gezondheid als goed tot uitstekend ervaart. 

Wanneer er echter naar de chronische ziekten wordt gekeken, blijkt dat gemiddeld 80% lijdt aan een 

chronische ziekte als hoge bloeddruk, gewrichtsslijtage en diabetes,’ vertelt Jannet Visser, 

beleidsmedewerker van de GGD Twente. Hieruit blijkt dat veel ouderen in de gemeente Losser hun 

klachten onderschatten, maar ook dat ze positief in het leven staan.  

 

Het onderzoek is vooral bedoeld om in kaart te brengen hoe de doelgroep in elkaar zit, waar ze 

behoefte aan hebben, wat ze al doen en wat ze leuk vinden om te doen. De omvang van de problemen 

wordt door het onderzoek zichtbaar. Jannet Visser vertelt over het belang van het begeleidend 

onderzoek. ’Je hebt als individuele verpleegkundige vaag een idee hoe de problematiek in elkaar zit, 

maar als je dat als groep ziet, dan zie je ineens dat bijvoorbeeld 15% diabetes heeft, en zoveel mensen 

hebben geheugenproblemen. Dan krijg je een veel beter beeld waar in het werk aandacht aan besteed 

moet worden.’ Daarnaast wordt inzichtelijk of cliënten aan de slag gaan met adviezen die ze hebben 

gekregen en welke adviezen ze wel en niet opvolgen.  

 

De onderzoeksgegevens worden in nieuwsbrieven over het CbO onder de aandacht gebracht. De 

gegevens worden vooral gebruikt voor reflectie. Daarnaast worden de onderzoeksgegevens als 

terugkoppeling aan de gemeente aangeboden. 

3.4 Doorverwijzen en vervolgaanbod 

Omdat het Consultatiebureau voor Ouderen een samenwerkingsverband is van organisaties, is het 

doorverwijzen goed geregeld. De consulenten hebben korte lijntjes met het maatschappelijk werk, 

kunnen cliënten doorverwijzen naar hun huisarts of naar een diëtist. Het kan soms lastig zijn om 

cliënten naar het maatschappelijk werk of de GGZ door te verwijzen, want voor veel cliënten is de 

drempel hoog om contact met het maatschappelijk werk of de GGZ op te nemen. Indien de 

consulenten het lastig vinden om de cliënt door te verwijzen, kunnen ze hem ook verwijzen naar de 

ouderenadviseur van Stichting Cluster/Welzijn Ouderen. De cliënt wordt dan gevraagd of het goed is 

wanneer de ouderenadviseur contact met hem/haar opneemt. Op deze manier wordt de cliënt niet aan 

zijn lot overgelaten. Het komt echter niet vaak voor dat de consulenten het nodig achten de 

ouderenadviseur in te schakelen.  

 

Naast het doorverwijzen geven de consulenten cliënten tips voor activiteiten. Daarvoor maken ze 

gebruik van het lokale aanbod van bijvoorbeeld Stichting Cluster of thuiszorginstellingen 

Carintreggeland en Zorggroep Sint Maarten. De cliënten willen met name meer te weten komen over 

bewegen. Gerdie ter Braak vertelt dat cliënten graag meer willen bewegen, maar vaak niet goed weten 

hoe ze dit het beste kunnen aanpakken. ‘Ze vinden bijvoorbeeld het zwemmen heel erg duur worden, 

ze vragen zich af of ze ook wat anders zouden kunnen doen,’ vertelt Gerdie ter Braak. Ondanks dat 

veel mensen Welzijn Ouderen wel kennen, zijn ze niet goed op de hoogte van het aanbod voor 

ouderen. 
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Volgens Angeline Voortman mogen de consulenten nog wel meer doorverwijzen. Daarom zullen ze 

hier de komende tijd meer aandacht aan besteden. Er wordt vooral naar bestaand aanbod verwezen. 

Het aanbod is groot, maar niet altijd structureel. Daarnaast ontstaat er nog weinig nieuw aanbod op 

vraag van de ouderen. Hier kan nog een verbeterslag in worden gemaakt. ’Er is nog weinig tijd 

geweest is om het vervolgaanbod aan te passen, maar dit is wel de bedoeling,’ vertelt Angeline 

Voortman. Er is in het kader van de ontwikkeling van Woonservicegebieden bijvoorbeeld een 

beweegtuin aangelegd, waar ouderen gezamenlijk (in het begin onder begeleiding) kunnen bewegen. 

Bovendien zijn er wel enkele activiteiten (leesclubs, culturele soos 55+) ontstaan die de ouderen zelf 

hebben opgezet. Deze zijn opgenomen in de sociale kaart en zijn regulier aanbod geworden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bloeddruk van een cliënt wordt tijdens een consult gemeten 

3.5 Consulenten en begeleiding 

De professionals zijn ervaren verpleegkundigen die door thuiszorginstellingen Carintreggeland en 

Zorggroep Sint Maarten worden ingezet. Middels een korte bijscholing zijn zij ingewijd in het uitvoeren 

van consulten (‘learning on the job’ bij verpleegkundigen uit de regio Oldenzaal). Daarnaast hebben de 

consulenten een training gekregen van de GGD Twente en Cluster Losser rondom verwijzingen, de 

lokale sociale kaart, registratie en de organisatie van het project. De consulenten hebben verder een 

trainingsmap ontvangen met alle benodigde informatie, informatiefolders voor de klanten, enzovoort. 

Na afloop van de training bleek dat het voor de verpleegkundigen niet noodzakelijk was om deze te 

volgen; verpleegkundigen focussen sowieso al op het algeheel welzijn van een cliënt. De sociale kaart 

was wel nieuw voor de verpleegkundigen. 
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De consulenten voeren allemaal zowel eerste als tweede consulten 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 

situatie is verbeterd. De consulten worden in de kerkdorpen van de gemeente Losser uitgevoerd. 

Drie van de vier consulenten komen uit de gemeente Losser en kennen veel mensen. De vragen in de 

vragenlijst zijn vrij persoonlijk, het is niet altijd prettig om deze met een bekende te bespreken. Indien 

een consulent een cliënt goed kent, kan ze hem of haar naar een collega doorverwijzen, zodat de cliënt 

‘anoniem’ blijft. Dat maakt het voor het consult voor zowel de cliënt als de consulent makkelijker. 

 

Vier à vijf keer per jaar komen de consulenten en Cluster Losser/Welzijn Ouderen bijeen in een 

teamoverleg. Tijdens dit overleg wordt de voortgang besproken, kunnen de consulenten vragen stellen 

en is er ruimte voor intervisie. Tijdens de overleggen wordt verder regelmatig een expert uitgenodigd, 

bijvoorbeeld een seksuoloog of een diëtist. Op deze manier wordt de deskundigheid van de 

consulenten vergroot en wordt duidelijk wíe voor wát benaderd kan worden, zodat de consulenten 

cliënten eventueel kunnen doorverwijzen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bloedsuikerspiegel van een cliënt wordt gemeten 
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4 Maatschappelijke effecten 

4.1 Succeselementen Consultatiebureau voor Ouderen  

De afgelopen jaren is het Consultatiebureau voor Ouderen in de gemeente Losser een succes 

gebleken. Tijdens de opzet van het Consultatiebureau werd gerekend op een respons van 15% van de 

aangeschreven ouderen, in het eerste jaar werd echter 30% van de doelgroep bereikt. In de afgelopen 

vier jaar zijn zo’n 650 ouderen bereikt. Met ingang van 2012 worden elk jaar ouderen die dat jaar 65 

jaar worden, uitgenodigd voor een consult. De bereikte doelgroep wordt jaarlijks groter en steeds meer 

ouderen worden bewust gemaakt over hun gezondheid en een gezonde levensstijl.  

 

Er zijn verschillende elementen te benoemen voor het succes van het CbO.  

 

1. Haalbaarheidsonderzoek/draagvlak 

Cluster Losser en de gemeente hebben ruim de tijd genomen voor de opzet van het CbO. Pas toen 

uit het haalbaarheidsonderzoek naar voren kwam dat er draagvlak voor het CbO bestond, is het 

CbO in de steigers gezet.  

 

2. Samenwerking verschillende organisaties 

In het kader van het haalbaarheidsonderzoek zijn verschillende organisaties benaderd die allemaal 

positief tegenover het idee van een CbO stonden. Door middel van het CbO is er een goede 

samenwerking ontstaan tussen zorg en welzijn in de gemeente. Deze samenwerking heeft ervoor 

gezorgd dat het project gedragen wordt in de gemeente en het een duurzaam project is geworden. 

Het CbO wordt gezien als een wegwijzer die ouderen in de gemeente naar de juiste instellingen 

leidt.  

 

3. Gemeente als samenwerkingspartner en financier 

De gemeente Losser is zowel financier als samenwerkingspartner van het CbO. De gemeente 

Losser is de enige gemeente in Nederland die een CbO financiert. Door zowel het CbO te 

financieren als eraan mee te werken, laat de gemeente zien dat ze preventieactiviteiten voor 

ouderen belangrijk vindt. 

 

4. Bereiken doorsnede bewoners gemeente Losser 

Het Consultatiebureau voor Ouderen bereikt een goede doorsnede van de bewoners in de 

gemeente. Daarnaast wordt ook de zogenoemde lage Sociaal Economische Status (SES) bereikt. 

Deze moeilijk te bereiken groep is erg vatbaarder voor bijvoorbeeld overgewicht. Het is dan ook 

belangrijk dat deze groep door het CbO wordt bereikt. Een andere belangrijk resultaat is dat 

ouderen worden bereikt die niet snel met hun klachten naar de huisarts gaan.  

 

5. Tijd om te luisteren 

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. 
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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.  

 

6. Insteek op zorg en welzijn 

Tot slot is het inzetten van ervaren verpleegkundigen als consulenten een succes gebleken. De 

consulenten voeren gesprekken met de ouderen om achter eventuele problemen te komen en 

nemen daarnaast een aantal medische testen af. Op deze manier hebben de ouderen binnen een 

uur een beeld van zowel hun geestelijke als lichamelijke gezondheid. Deze koppeling tussen zorg 

en welzijn blijkt goed te werken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatiefolders over een gezonde levensstijl 

4.2 Effect voor de organisatie, professional en financier 

Het Consultatiebureau voor Ouderen heeft een goede samenwerking opgeleverd tussen verschillende 

organisaties in de gemeente Losser en heeft daarnaast een mooie koppeling gemaakt tussen zorg en 

welzijn. 
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Het CbO is opgezet en wordt aangestuurd door welzijnsinstelling Stichting Cluster, terwijl de consulten 

door verpleegkundigen van thuiszorginstellingen Carintreggeland en Zorggroep Sint Maarten worden 

uitgevoerd. De goede samenwerking tussen de verschillende organisaties heeft draagvlak voor het 

project opgeleverd en heeft ervoor gezorgd dat de organisaties beter van elkaars werkwijze en aanbod 

op de hoogte zijn. Dit aanbod wordt door de consulenten gebruikt om de cliënten door te verwijzen.  

 

‘We proberen heel praktisch te zijn door bijvoorbeeld een bon uit te delen voor een gratis les. Iets 

tastbaars trekt mensen makkelijker over de streep. Het voordeel is dat je weet wat je aanbiedt. 

Carintreggeland heeft bijvoorbeeld een diëtiste in dienst die moeite heeft om bijeenkomsten vol te 

krijgen, zij kan gebruik maken van de ouderen van het consultatiebureau, de consulenten kunnen de 

ouderen doorverwijzen naar de avondbijeenkomst. Ik hoop dat Zorggroep Sint Maarten straks denkt: 

waarom doen wij dat eigenlijk niet?’ 

Angeline Voortman, projectcoördinator Consultatiebureau voor Ouderen 

 

Het effect voor de gemeente is dat de gezondheid van ouderen preventief wordt onderzocht. De 

gemeente doet kennis op over de gezondheidssituatie van ouderen in haar gemeente en kan hier zo 

nodig op inspelen. Daarnaast is het financieren en meewerken aan het CbO voor de gemeente een 

manier om invulling te geven aan haar rol binnen de Wmo en kan ze ouderen in de gemeente laten 

zien dat ze het belangrijk vindt om preventief met gezondheid bezig te zijn.  

4.3 Effect voor de cliënt 

Een van de belangrijkste resultaten van het CbO voor de cliënten is de ze bewust met hun gezondheid 

bezig zijn. Een groot deel van de doelgroep heeft chronische klachten en/of gaat niet of nauwelijks met 

hun klachten naar de huisarts. Tijdens een consult komen deze klachten naar voren en kan de cliënt, 

indien nodig, doorverwezen worden. Uit het begeleidend onderzoek komt naar voren dat een groot 

deel van de ouderen zich gezonder acht dan ze daadwerkelijk zijn. Door een consult krijgen de 

ouderen inzicht in hun gezondheidssituatie (zowel hun lichamelijk als hun psychisch welbevinden) en 

krijgen ze indien nodig informatie over een gezonde levensstijl. Op deze manier kunnen ze aan hun 

gezondheid werken.  

 

Daarnaast is het voor de cliënt prettig dat het consult ruim de tijd biedt om te praten over zowel 

lichamelijke als sociale klachten. Een consult bij het CbO duurt gemiddeld een uur, cliënten kunnen 

rustig over hun klachten vertellen en hoeven zich nergens voor te schamen. Een consult levert de 

cliënt inzicht in zijn of haar eigen gezondheidssituatie, geeft input voor eventuele manieren om de 

gezondheid te verbeteren en er wordt een luisterend oor geboden. Gerdie ter Braak geeft aan te 

merken dat bijna alle ouderen met het advies dat ze tijdens het eerste consult hebben gekregen aan de 

slag gaan. ’In bijna alle gevallen is er een bewustwording gekomen en is iets met het advies gedaan. 

Het is niet altijd gelukt, maar ze hebben het wel geprobeerd. En de bewustwording is in ieder geval het 

begin. En als het overgewicht in ieder geval niet meer is geworden, dan is iemand er bewust mee bezig 

geweest. Dat is heel belangrijk.’ 
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’Het Consultatiebureau 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? In het arbeidsproces 

ben je betekenisvol. Zodra je 65+ bent en je niet meer actief bij het arbeidsproces bent betrokken, dan 

voel je je minder betekenisvol. Dat is wat wij ook aanbieden. Dan opper ik, misschien is 

vrijwilligerswerk wel iets voor u. Ik had laatst nog een mevrouw, zij was altijd mantelzorger geweest, 

maar er was niks meer om voor te zorgen. Dat vond ze heel jammer. Toen heb ik geopperd dat ze 

haar tijd op een andere manier kan invullen. Ze had er wel over nagedacht, maar had zich afgevraagd 

of ze dat wel moest doen. Toen heb ik gezegd, waarom niet? Het zou juist zo fijn zijn als u 

bijvoorbeeld koffie komt schenken in een zorginstelling, een praatje met mensen maken wordt heel 

erg op prijs gesteld. Daarin kan ik de ouderen juist ook begeleiden, het sociaal- emotionele is heel 

belangrijk. Als je lichamelijk klachten hebt, ga je naar de huisarts.’ 

Gerdie ter Braak, consulent bij het Consultatiebureau voor Ouderen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Locatie Consultatiebureau voor Ouderen in Losser 

4.4 Overdraagbaarheid Consultatiebureau voor Ouderen 

Angeline Voortman, coördinator Welzijn Ouderen en projectleider vanuit Stichting Cluster van het CbO, 

heeft begin 2012 een draaiboek voor de opzet van een Consultatiebureau voor Ouderen geschreven. 

Het is een handreiking om lokaal aan het werk te gaan met het opzetten van een CbO. In dit draaiboek 

staan de stappen beschreven die zijn gevolgd voor de opzet van het CbO in de gemeente Losser en 

worden tips gegeven waar op gelet dient te worden tijdens de opzet. Op deze manier wordt het project 

overdraagbaar gemaakt naar andere gemeenten en/of welzijnsorganisaties. 
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Angeline Voortman geeft echter wel aan dat ze denkt dat het vooral goed over te dragen is naar kleine 

gemeenten waar niet al te veel samenwerkende partijen zijn. Voor de opzet van een CbO in een 

grotere gemeente moeten meer samenwerkingspartners worden betrokken, waardoor de opzet minder 

overzichtelijk wordt. In het draaiboek staat daarnaast de aanpak beschreven en zijn er documenten als 

de gebruikte vragenlijst toegevoegd. Het draaiboek is op te vragen bij Cluster Losser/Welzijn Ouderen.  

 

De belangrijkste stappen voor de opzet van een CbO zijn: 

1. Het creëren van draagvlak. In Losser hebben ze aan de hand van een haalbaarheidsonderzoek het 

draagvlak onderzocht en gecreëerd.  

2. Het betrekken van verschillende organisaties, zoals cliëntorganisaties, huisartsen, enzovoort, om 

een zo breed mogelijke input te krijgen en een zo breed mogelijk draagvlak te creëren.  

3. Het betrekken van de gemeente bij de opzet en aanpak, want dit creëert politiek draagvlak voor het 

CbO en het spreekt ouderen aan om door de gemeente te worden uitgenodigd. 

4. Het uitvoeren van begeleidend onderzoek is niet noodzakelijk in de opzet van het CbO, maar geeft 

wel veel inzicht in de gezondheidssituatie van de cliënten en kan gebruikt worden om het project te 

evalueren. 
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5 Voorwaarden en professionaliteit 

5.1 Randvoorwaarden 

De belangrijkste randvoorwaarde voor het slagen van het project is dat het CbO is ingebed in het 

gemeentelijke aanbod. Voor cliënten moet het CbO voelen als een onderdeel van een totaalaanbod dat 

in de gemeente wordt aangeboden. Dit betekent dat mensen naar het CbO verwezen kunnen worden, 

maar ook dat de consulenten korte lijntjes hebben met de huisartsen, het maatschappelijk werk en de 

diëtist. Daarnaast is het belangrijk dat er naar activiteiten van bijvoorbeeld het welzijnswerk wordt 

doorverwezen, bijvoorbeeld naar een bewegingsactiviteit, een lees- of kaartclubje. De consulenten zijn 

dan ook goed op de hoogte van de sociale kaart in de regio. Omdat de cliënten vanuit het CbO worden 

doorverwezen, lijkt de stap voor cliënten kleiner te worden om ook daadwerkelijk andere hulp te 

zoeken.  

 

Daarnaast is in dit project de steun van en samenwerking met de gemeente erg belangrijk geweest. 

Het project ging direct al goed lopen omdat er binnen de gemeente draagvlak voor het CbO was. Dit 

draagvlak heeft ervoor gezorgd dat de verschillende partijen wilden meewerken. Daarnaast heeft de 

gemeente over het initiatief gecommuniceerd en heeft ze een brief gestuurd aan de doelgroep met 

daarin de uitnodiging voor een consult bij het CbO. Deze manier van werven is goed aangeslagen. 

5.2 Competenties consulenten 

De consulenten beschikken over een aantal competenties dat van belang is om hun werk goed te 

kunnen doen. Belangrijk is dat de consulenten goed kunnen luisteren, ze bieden de klant ruimte om 

zijn/haar eigen verhaal te vertellen. Ze staan open voor het verhaal van de cliënt en zullen er niet over 

oordelen. De consulenten schrikken niet terug voor bepaalde onderwerpen, zoals seksualiteit en 

eenzaamheid, en maken die bespreekbaar. Daarnaast is het belangrijk dat ze deskundig zijn op zowel 

het gebied van welzijn als op het gebied van zorg. De consulenten hebben kennis van hun eigen 

vakgebied, ze kunnen de medische testen goed uitvoeren, maar gebruiken ook hun gezonde verstand 

en kunnen goed relativeren. Verder zijn de volgende competenties van de consulenten van belang: 

empathisch vermogen, een rustige sfeer uitstralen tijdens het consult en cliënten voldoende tijd geven 

om hun verhaal te doen. Tot slot is kennis van de lokale sociale kaart van belang om te kunnen 

doorverwijzen. 

5.3 Competenties consulenten gekoppeld aan Welzijn Nieuwe Stijl 

De competenties van de consulenten kunnen goed aan een aantal kwaliteitsstandaarden van Welzijn 

Nieuwe Stijl worden gekoppeld. De belangrijkste zijn:  

 

� De vraag achter de vraag 

De consulenten proberen de problemen en klachten van de cliënten zo goed mogelijk te 

achterhalen door aan de hand van een uitgebreide vragenlijst met de cliënt in gesprek te gaan. In 

het gesprek wordt vooral gefocust op moeilijke vragen of op vragen die de cliënt niet heeft 

ingevuld. Op deze manier probeert de consulent te achterhalen of de cliënt klachten heeft waar hij 

of zij het liever niet over wil hebben of zich voor schaamt. 
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� Eigen kracht van de burger 

Het idee van het CbO is dat mensen verantwoordelijk zijn voor hun eigen gezondheid. Gerdie ter 

Braak vertelt dat ze de regie zoveel mogelijk bij de cliënten laat, maar dat ze wel het individu 

centraal stelt. ‘Het ligt aan de persoon die voor je staat. Er zijn mensen van 80 die heel erg 

zelfregie-bepalend zijn, maar er zijn ook mensen van 60 die het zich lekker laten aanleunen, ook 

goed.’ Daarnaast wordt er gekeken hoe het netwerk van de cliënt kan worden betrokken bij het 

oplossen van de problemen van de cliënt. Tot slot geeft Gerdie ter Braak aan dat het wel belangrijk 

is je te realiseren dat niet alles voor de klant in zijn of haar thuissituatie te realiseren valt.  

 

� Resultaatgericht en doorverwijzen naar collectief of individueel aanbod 

Het doel van het CbO is ouderen bewust te maken van hun gezondheid en het 

aanpakken/oplossen van eventuele problemen van de cliënt. Er wordt echter niet resultaatgericht 

gewerkt, het gaat om een passend antwoord op de vraag van de cliënt. Dit kan zowel een collectief 

aanbod zijn als een lees- of een sportclubje, maar het kan ook zijn dat een cliënt naar de huisarts 

of het maatschappelijk werk wordt doorverwezen. 

 

� Integraal werken 

Het CbO is een samenwerkingsverband tussen verschillende welzijnsorganisaties en 

zorginstellingen in de gemeente Losser. Er wordt zoveel mogelijk samengewerkt, afgestemd en 

naar elkaar doorverwezen.  

 

� Professionele ruimte 

De consulenten krijgen van hun leidinggevenden de ruimte om hun werk op hun eigen 

professionele manier uit te oefenen. Ze zijn zelf verantwoordelijk voor de invulling van de consulten 

en beschikken over de mogelijkheid om naar eigen inzicht meer tijd aan bepaalde cliënten te 

besteden. 

5.4 Competenties projectleider 

De belangrijkste competenties van de projectleider van het CbO zijn het onder de aandacht brengen 

van het CbO in de gemeente, netwerken, het zoeken naar samenwerkingspartners en het creëren van 

draagvlak. Daarnaast is het van belang dat de professional zich in de doelgroep kan verplaatsen en het 

werkveld goed kent, de professional heeft kennis van de lokale bevolking, organisaties en belangen. 

De projectleider moet flexibel kunnen inspelen op veranderingen om de samenhang tussen de 

omgeving en de (lokale) structuur te behouden. Tot slot is het belangrijk om te weten waar de eigen 

organisatie in is gespecialiseerd en voor welke activiteiten het beste expertise van andere organisaties 

ingeschakeld kan worden. 
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6 Ten slotte 

Het Consultatiebureau voor Ouderen is een groot succes in de gemeente Losser. Veel ouderen in de 

gemeente zijn bereikt en zijn zich bewuster geworden van hun gezondheid en levensstijl. Het CbO 

biedt een laagdrempelig aanbod, waar de ouderen in hun eigen dorp gebruik van kunnen maken. 

Succesfactoren zijn de goede samenwerking tussen verschillende samenwerkingspartijen, met name 

tussen het welzijnswerk en de thuiszorginstellingen. Deze samenwerking maakt het mogelijk dat tijdens 

de consulten op het algeheel welzijn van de ouderen wordt gefocust.  

 

Hoewel bij het opzetten van het Consultatiebureau voor Ouderen is afgesproken dat het een 

structurele dienst aan ouderen in de gemeente moest worden, is het onduidelijk hoe het CbO vanaf 

2013 gefinancierd gaat worden. Indien het CbO niet langer gefinancierd wordt, zal het voortbestaan 

van het CbO worden bedreigd. De evaluatie van de projectperiode van het CbO eind 2012 zal 

uitsluitsel geven. Ook is in november 2012 bekend of de ingrijpende bezuinigingen bij de gemeente 

Losser consequenties hebben voor het CbO 
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Bijlage 1 

Cliëntnummer: .................... 

 

Vragenlijst gezondheidsconsult 
 

 

Eerst willen we u een aantal algemene vragen stellen. 

 

 

1. Bent u man of vrouw? 

□ man 

□ vrouw 

 
2. Wat is uw geboortejaar?     ……………………. 

     
3. Wat zijn de eerste vier cijfers van uw postcode?  ……………………. 

 

4. Wat is uw burgerlijke staat?  

□ gehuwd 

□ samenwonend 

□ ongehuwd, nooit gehuwd geweest 

□ gescheiden, gescheiden levend 

□ weduwe, weduwnaar 

 

5. Heeft u kinderen? 

□ nee, ik heb geen kinderen 

□ ja, ik heb één of meer kinderen maar niet meer thuiswonend 

□ ja, ik heb één of meer kinderen waarvan minstens één thuiswonend 

 
6. Wie wonen er bij u in huis?  

U mag meerdere antwoorden aankruisen. 

□ ik woon alleen 

□ samen met partner/echtgenote 

□ samen met thuiswonend(e) kind(eren) 

□ zoon of dochter bij wie ik inwoon 

□ andere familieleden 

□ samen met een vriend(in) 

□ anderen, namelijk ………………………………………………………………………………… 

 
7. Wat is de hoogste opleiding die u heeft afgemaakt?  

□  Lagere school 

□  Lager beroepsonderwijs  

□  Middelbaar (beroeps)onderwijs  

□  Hoger (beroeps)onderwijs  

□  Wetenschappelijk onderwijs (universiteit, hogeschool) 

□  Anders 
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8. Wat is het netto maandinkomen van uw huishouden?  

□  Alleen AOW  

□  AOW met een klein pensioen, maar minder dan € 1.750,-  

□  € 1.751,- tot en met € 3.050,- 

□  Anders 

□  Wil ik niet zeggen 

 

 

9. Waarom gaat u naar het consultatiebureau voor ouderen? 

Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. 

□ ik wil zeker weten dat ik niets iets onder de leden heb 

□ ik wil weten hoe het met mijn gezondheid is 

□ ik kom op advies van mijn partner 

□ ik heb behoefte aan een goed gesprek 

□ ik weet niet waar ik anders met mijn vragen terecht moet 

□ ik maak mij zorgen over ………………………………………………………………………… 

□ ik wil graag meer weten over gezonde voeding voor ouderen 

□ ik wil weten hoe het staat met mijn bloeddruk  

□ ik denk dat ik te zwaar ben 

□ nieuwsgierigheid 

□   op advies van mijn huisarts 

□ anders, namelijk …………………………………………………………………………………… 

 

 

 
Nu volgen een aantal vragen over uw lichamelijke gezondheid. 

 
 

10. Hoe zou u over het algemeen uw gezondheid willen noemen? 

□ uitstekend 

□ zeer goed 

□ goed 

□ matig 

□ slecht 

 

11. Wilt u bij de volgende ziekten en aandoeningen aankruisen of u die heeft of in de 

afgelopen 12 maanden heeft gehad? 

□  diabetes 

□  beroerte, hersenbloeding, herseninfarct of TIA  

□  hoge bloeddruk 

□  hartinfarct, hartfalen of een andere ernstige hartaandoening      

□  migraine of regelmatig ernstige hoofdpijn 

□  astma of een andere longziekte 

□  ernstige of hardnekkige darmstoornissen 

□  onvrijwillig urineverlies (incontinentie) 

□  ernstige of hardnekkige aandoening van de rug, nek of schouder 
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□  ernstige of hardnekkige aandoening van de elleboog, pols of hand 

□  gewrichtsslijtage van heupen of knieën 

□  een vorm van kanker 

□  andere langdurige ziekte of aandoening 

 
 

12. Kunt u hieronder aankruisen welke medicijnen u de afgelopen 14 dagen heeft  

      gebruikt?                       

□  pijn- en koortswerende middelen 

□  medicijnen tegen hoest, verkoudheid, griep, keelpijn 

□  plaspillen 

□  medicijnen voor het hart, de bloedvaten of bloeddruk 

□  medicijnen tegen maag- en darmklachten of spijsverteringsmiddelen 

□  slaap- en kalmeringsmiddelen, middelen tegen zenuwen 

□  antidepressiva 

□  antibiotica 

□  homeopatische middelen 

□  andere medicijnen, namelijk ................................................................................................. 

 

13. Kunt u bij de volgende vragen aangeven, wat u normaal kunt doen? Het gaat NIET 

om tijdelijke problemen. 

 Ja, 

zonder 

moeite 

Ja, met 

enige 

moeite 

Ja, met 

grote 

moeite 

Nee, 

dat kan 

ik niet 

1. Kunt u een gesprek volgen in een 

 groep van 3 of meer personen (zo 

 nodig met hoorapparaat)? 

2. Kunt u met één andere persoon een 

 gesprek voeren (zo nodig met 

 hoorapparaat)? 

3. Zijn uw ogen goed genoeg om de kleine 

 letters in de krant te kunnen lezen (zo 

 nodig met bril of contactlenzen)? 

4. Kunt u op een afstand van 4 meter het 

 gezicht van iemand herkennen (zo                    

nodig met bril of contactlenzen)? 

5. Kunt u een voorwerp van 5 kg (bv. een 

 volle boodschappentas) 10 meter 

dragen? 

6. Kunt u als u staat, buigen en iets van de 

 grond oppakken? 

7. Kunt u 400 meter aan een stuk lopen 

 zonder stil te staan (zo nodig met stok) 

□ 
 
 
□ 
 
 
□ 
 
 
□ 
 
 
□ 
 
□ 
 
□ 
 
 
 
□ 
 
 
□ 
 

□ 
 
 
□ 
 
 
□ 
 
 
□ 
 
 
□ 
 
□ 
 
□ 
 

 
 
 
 
 
 

□ 
 
 
□ 
 
 
□ 
 
 
□ 
 
 
□ 
 
□ 
 
□ 
 

□ 
 
 
□ 
 
 
□ 
 
 
□ 
 
 
□ 
 
□ 
 
□ 
 

 

De volgende vraag is alleen voor vrouwen. Mannen ga door naar vraag 15. 
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14. Heeft u klachten in verband met de overgang? 

□ ja 

□ nee 

 

De volgende vraag is alleen voor mannen. Vrouwen ga door naar vraag 16. 

 

15. Heeft u prostaatklachten? 

□ ja 

□ nee 

 
16. Heeft u klachten op het gebied van seksualiteit? 

□ ja 

□ nee 

 

17. Bent u de afgelopen 3 maanden wel eens gevallen? 

□ ja 

□ nee 

 

18. Welke van de volgende voorzieningen zijn in uw huis aanwezig om te voorkomen 

dat u in uw huis valt? 

 Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.  

□ antislipmateriaal in douche en/of badkuip 

□ handgrepen in het toilet 

□ handgrepen in douche/badkamer 

□ drempels en/of opstapjes in huis zijn verwijderd 

□ antislip/stroeve bekleding op de trap 

□ elektrische snoeren zijn vastgezet en liggen niet los 

□ stevige leuning aan beide zijden van de trap 

□ goede verlichting bij de trap 

□ andere voorziening, ……………………………………………………………………….. 

□ geen voorzieningen  
 

 

De volgende vragen gaan over uw welbevinden 

 

 

19. Heeft u zorgen of problemen die u dagelijks bezig houden? 

□ mijn gezondheid  □ financiële zorgen 

□ angst voor de toekomst □ ik voel me onveilig in de buurt 

□ zorgen over mijn (klein)kinderen □ ik voel me onveilig in mijn huis 

□ alleen zijn, eenzaamheid □ zorgen over mijn geheugen 

□ familie omstandigheden □ anders, namelijk  ……………………………… 

□ gebrek aan zorg  □ niet van toepassing 
 

20. Is er iemand in uw omgeving bij wie u met uw problemen terecht kunt? 

□   ja 

□ nee 
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21. Heeft u in de afgelopen 12 maanden last gehad van een van de volgende    

      psychische aandoeningen?  

□ ja  □  depressiviteit, neerslachtigheid 

   □  gespannenheid, stress 

   □  ernstige vergeetachtigheid 

□ nee 

 
22. Slaapt u over het algemeen goed? 

□ ja 

□ nee 
  

23. Er volgen nu enkele uitspraken. In hoeverre is elk van de volgende uitspraken op u 

van toepassing? 

 

Wilt u op elke regel een hokje aankruisen? 

  Ja 
Min of 

meer 
Nee 

a. 
Er is altijd wel iemand in mijn omgeving bij wie ik met mijn 

dagelijkse probleempjes terecht kan. 

□ □ □ 

b. Ik mis een echt goede vriend of vriendin. □ □ □ 

c. Ik ervaar een leegte om mij heen. □ □ □ 

d. 
Er zijn genoeg mensen op wie ik in geval van narigheid kan 

terugvallen. 

□ □ □ 

e. Ik mis gezelligheid om mij heen. □ □ □ 

f. Ik vind mijn kring van kennissen te beperkt. □ □ □ 

g. Ik heb veel mensen op wie ik volledig kan vertrouwen. □ □ □ 

h. Er zijn voldoende mensen met wie ik me nauw verbonden voel. □ □ □ 

i. Ik mis mensen om mij heen. □ □ □ 

j. Vaak voel ik me in de steek gelaten. □ □ □ 

k. 
Wanneer ik daar behoefte aan heb, kan ik altijd bij mijn 

vrienden terecht. 

□ □ □ 

24. Als mensen die nooit eenzaam zijn 1 punt krijgen en mensen die altijd eenzaam  

      zijn 10 punten, hoeveel punten zou u zichzelf dan geven?  

 

  1        2 3  4   5   6   7   8   9 10 

 □        □ □  □   □    □    □     □     □  □ 

         Nooit  Altijd 

 eenzaam        eenzaam 

 

25. Heeft u regelmatig contact met: 

Uw kinderen of andere familieleden        □  ja  □  nee 

Met vrienden of kennissen                           □  ja  □  nee 

Met buren of andere mensen uit de straat  □  ja  □  nee 
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26. Hoe tevreden of ontevreden bent u over de contacten die u hebt? 

□ zeer tevreden  

□ tevreden  

□ ongeveer even tevreden als ontevreden 

□ ontevreden  
□   zeer ontevreden 

27. Kunt u uw vrije tijd goed invullen? 

□ ja 

□ niet altijd 

□ nee 

  

28. Doet u in uw vrije tijd een van de volgende activiteiten? 

□ op bezoek gaan  □ passen op de kleinkinderen 

□ bezoek ontvangen □ lezen, bibliotheek bezoeken 

□ verenigingsactiviteiten □ klussen 

□ cursus of hobby □ computeren 

□ vrijwilligerswerk □ werk voor de ouderenbond    

□ werk voor de kerk                      □  bestuur, commissie, overleg                                                        

 

□ anders, namelijk  ………………………… …… 

□   ik doe geen van deze activiteiten 

 

 

De volgende vraag gaat over negatieve ervaringen die u mogelijk hebt meegemaakt. Het 

betreft zaken als agressie en benadeling door iemand die u kent. Dit kan een partner zijn, een 

familielid, een kennis of een andere bekende. 

 

29. Is het de afgelopen 12 maanden wel eens voorgekomen dat: 

   

Nee 

 

Ja   

a Een bekende u heeft beledigd, getreiterd, gekleineerd of uitgescholden? 

 

□ □ 

b U door een bekende geslagen, geschopt, geknepen of op een andere manier 

met lichamelijk geweld geconfronteerd werd? 

 

□ □ 

c Een bekende u niet hielp met de persoonlijke verzorging ondanks  dat die 

persoon wist dat u die hulp nodig had? 

 

□ □ 

d Een bekende u financieel heeft benadeeld ? (Bijv. geld of eigendommen 

weggenomen, iets aangeschaft op uw kosten zonder uw toestemming) 

 

□ □ 

e Een bekende uw vrijheid beperkte of uw privacy heeft geschonden? (Bijv. door 

het achterhouden van post, u verbieden het huis uit te gaan) 

 

□ □ 

f Een bekende u tegen uw wil betrok bij of dwong tot seksuele handelingen? □ □ 
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Nu volgen een aantal vragen over leefstijl 

 

 

 

30. Hoeveel dagen in de week gebruikt u gewoonlijk een ontbijt? 

Ik ontbijt niet 1 2 3 4 5 6 7 

□ □  □  □  □  □  □  □  

 

 

31. Hoeveel dagen in de week eet u warm? 

minder dan 1 1 2 3 4 5 6 7 

□ □  □  □  □  □  □  □  

 

32. Hoeveel groente en fruit eet u gemiddeld per dag? 

□ geen fruit □ geen groente 

□ 1 stuks fruit □ 1 portie (1 opscheplepel) 

□ 2 stuks fruit □ 2 porties 

□ meer dan 2 stuks fruit □ meer dan 2 porties 

 

33. Hoeveel drinkt u gemiddeld per dag (koffie, thee, water, sap, frisdrank)? 

□ ½ liter 

□ 1 liter 

□ 1½ liter 

□ meer dan 1½ liter 

 
34. Volgt u een bepaald dieet? 

□ ja 

□ nee 

 
35. Neemt u deel aan sport- of bewegingsactiviteiten? Hoe vaak? 

□ ja  □ 1 à 2 keer per week 

   □ 2 à 3 keer per week 

   □ meer dan 3 keer per week 
□ nee. Ga verder met vraag 37. 

 

36. Zo ja, aan welke sport- of bewegingsactiviteiten neemt u deel? 

 U mag meerdere antwoorden aankruisen. 

□ meer bewegen voor ouderen □ zwemmen 

□ gymnastiek □ tennis 

□ volksdansen □ fietsen 

□ fitness □ wandelen 

□ yoga □ tuinieren 

□ anders, namelijk …………………………………………………………………………………… 

 

 

 



 

 

 

Utrecht, juli 2012 * Consultatiebureau voor Ouderen 27 

 

37. De Nederlandse norm voor gezond bewegen staat op minstens een half uur matig 

intensief bewegen per dag en dit gedurende minstens 5 dagen per week. Beweegt u 5 

dagen in de week een half uur extra naast de normale bezigheden? 

□ ja 

□ nee 
 

38. Rookt u (wel eens)? 

□ ja 

□ nee, maar vroeger wel.  

□ nee, ik heb nooit gerookt.  
 

39. Drinkt u (wel eens) alcohol?  

□   zo nu en dan een glaasje, bijvoorbeeld op een feestje of in het weekend 

□  1 glas per dag 

□ 1-2 glazen per dag 

□ 3 of meer dan glazen per dag 

□   ik drink geen alcohol 

 

 

 

 De volgende vragen gaan over zorg en voorzieningen 

 

 

 

Mantelzorg is zorg die u geeft aan een bekende uit uw omgeving (zoals uw partner, kind, 

buren of vrienden) als deze persoon voor langere tijd ziek, hulpbehoevend of gehandicapt is. 

 
40. Geeft u momenteel mantelzorg of heeft u in het afgelopen jaar mantelzorg 

gegeven? 

□  ja, ik geef de mantelzorg nu nog 
□  ja, maar ik geef de mantelzorg nu niet meer. Ga verder met vraag 42. 

□  nee. Ga verder met vraag 42.  

 
41. Aan wie geeft u mantelzorg? 

□   partner 

□   kind(eren) 

□   (schoon)ouders 

□   andere familieleden 

□   buren, vrienden, kennissen 

 

42. Wanneer heeft u voor uzelf voor de laatste keer contact gehad met de huisarts?  

      Bezoek, visite of telefonisch consult. 

□ minder dan 2 maanden gelden 

□ 2 – 12 maanden geleden 

□ langer dan een jaar geleden 
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43. Wilt u aankruisen met welke zorgverleners u in de afgelopen 12 maanden contact   

      heeft gehad? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. 

□   medisch specialist 

□   tandarts 

□   fysiotherapeut 

□   diëtiste 

□   pedicure 

□   psycholoog/psychiater 

□   maatschappelijk werk 

□   thuiszorg 

□   alternatieve genezer/homeopaat 

□   geen contacten met de genoemde zorgverleners gehad 

 

44. Kunt u aankruisen van welke onderstaande diensten en voorzieningen u wel  

 eens gebruik maakt? 

□   maaltijdverstrekking (bijv. tafeltje-dek-je) 

□   eetpunt, gezamenlijke maaltijden bij zorgcentrum 

□   advies of voorlichting van een ouderenvoorlichter 

□   hulp bij de administratie bijv. belastingaangifte 

□   sport- of bewegingsactiviteiten voor ouderen 

□   recreatieve of culturele activiteiten voor  ouderen 

□   hulp in en om huis van een vrijwilliger 

□   hulp bij (het uitbreiden van) mijn sociale contacten 

□   vervoer naar voorzieningen (bijv. regiotaxi) 

□   zorgloket of wmo-loket 

□   persoonlijke alarmering 

□   huishoudelijke hulp  

□   ik maak van geen van deze diensten gebruik 

 

45. Bent u van plan om in de komende jaren te verhuizen? 

□ ja 

□ nee 

 

46. Bent u naar aanleiding van deze vragenlijst nog op bepaalde ideeën gekomen of 

wilt u nog wat vragen? 

 

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

 

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

 

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

 
 

Hartelijk dank voor het invullen van deze vragenlijst. 

Wilt u de ingevulde lijst meenemen bij uw afspraak op het consultatiebureau? 
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Het project Professionaliteit Verankerd heeft tot doel een kwaliteitsimpuls te geven aan de 

professionele kwaliteit van de uitvoering van de Wmo. Het project wordt uitgevoerd door MOVISIE 

Effectiviteit en Vakmanschap. Partners zijn onder andere de MOgroep, VGN, MEE Nederland, GGZ 

Nederland, ABVAKABO, en NVMW. 

 

MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en 

oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale zorg 

en sociale veiligheid. Onze activiteiten zijn georganiseerd in vijf actuele programma’s: effectiviteit en 

vakmanschap, participatie en actief burgerschap, sociale zorg, huiselijk en seksueel geweld en 

gebiedsgericht werken. Onze ambitie is het realiseren van een krachtige samenleving waarin burgers 

zoveel mogelijk zelfredzaam kunnen zijn. 

 

 

 


