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Utrecht 2019: zorgverleners in de stad signaleren al zeker een jaar dat zij vooral alleenwonende 
ouderen met dementie zien verpieteren. Sterker: er treedt vaker ondervoeding en uitdroging op 
onder deze groep inwoners. Soms met ziekenhuisopname tot gevolg. De reden? Er is 
onvoldoende toezicht op de dagelijkse maaltijden en het regelen van ondersteuning daarvoor 
blijkt problematisch. Vooral bij degenen die geen goed netwerk hebben om te helpen. “Vaak 
hebben mensen alleen maar een pak vla in de koelkast staan, waar ze dagen mee doen,” zei een 
zorgverlener eens.  

 
Waarom we hierover beginnen bij een meer algemene visie op volksgezondheid, zoals in de nota 
Gezondheid voor iedereen verwoord:  de gemeente kijkt in die nota breed naar het 
gezondheidsvraagstuk en dat afhankelijk van vele factoren. Men verwijst naar allerlei andere 
relevante kaders, zoals de Omgevingsvisie, het Preventieakkoord, een “Healthy Cities Network” en 
zelfs de ambitieuze “Global Goals”. Een beetje een schril contrast met wat veel zorgverleners in de 
praktijk terugzien in de Utrechtse wijken: noch de gemeente noch de zorgverzekeraar blijken zich 
geroepen te voelen om echt iets te doen aan de (dreigende) ondervoeding van alleenwonenden met 
dementie. En dat terwijl de gemeente overal, ook in deze nota weer, op het belang van 
samenwerken en maatwerk hamert, op alle niveaus, kijkend naar wat de inwoners nodig hebben.  
 
Ieders leven kent uiteenlopende uitdagingen rond inkomen, wonen, vervoer, zorg en welzijn en zo 
meer, maar vanuit de instanties lopen de paden toch vrijwel langs elkaar en dat helpt met name 
inwoners met complexere problematiek niet erg. Zo duidt alles er inmiddels op dat het Langer Thuis- 
beleid van de landelijke overheid voor de oudere inwoners helemaal niet bijdraagt aan hun algehele 
gezondheid, gezien de stijgende eenzaamheidscijfers, de hoeveelheid overbelaste van mantelzorgers, 
het gebrek aan benodigde ondersteuning, de niet geschikte woningen, en de toenemende 
zorgkosten. Daar sta je dan met je Global Goals en Healthy City visie. 
 
Wie actief is op het terrein van gezondheid (en welzijn) wordt gehinderd door strikte wetgeving of 
taakopvattingen, tijdgebrek, en financieringsmethoden. Maar ook de korte looptijd van projecten en 
initiatieven of wijzigingen in aanbieders -als gevolg van nieuwe aanbestedingen- bemoeilijken 
adequate samenwerking. Gezondheid en welzijn vragen expliciet om langdurige investering en 
samenhang in aanpak. Wat wil de gemeente hier nu concreet aan doen, wetende dat het aantal 
ouderen groeit en dus de vraag naar zorg en ondersteuning ook? Vraagt dat niet meer coördinatie, 
regie en monitoring bijvoorbeeld? Er is bijvoorbeeld wel ruimte om in een wijk activiteiten gericht op 
gezond gedrag (beweging, voeding, e.d.) te starten, en als de initiatiefnemer slim is ook nog met een 
subsidiebedragje. Er zijn ook mooie projecten geweest in het kader van wetenschappelijk onderzoek 
vanuit universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstituten. Maar er blijkt niet of nauwelijks 
overzicht te bestaan van alle op gezondheid en vitaliteit gerichte activiteiten en wat nu werkt voor 
welke groep inwoners.  
 
De nota biedt weinig houvast op dit punt, terwijl de rol van de gemeente veel groter zou kunnen zijn. 
Sterker: het is een wettelijke taak om meer te doen dan meten en signaleren, de gemeente heeft 
duidelijk een basistaak in de ouderenzorg (zie Wet Publieke Gezondheid, art 5a par 3)1.  

                                                           
1 WPG: Artikel 5a. Het college van burgemeester en wethouders draagt zorg voor de uitvoering van de 

ouderengezondheidszorg. Ter uitvoering van de in het eerste lid bedoelde taak draagt het college van burgemeester en 
wethouders in ieder geval zorg voor:  
a. het op systematische wijze volgen en signaleren van ontwikkelingen in de gezondheidstoestand van ouderen en van 
gezondheidsbevorderende en -bedreigende factoren;  
b. het ramen van de behoeften aan zorg;  
c. de vroegtijdige opsporing en preventie van specifieke stoornissen als comorbiditeit;  
d. het geven van voorlichting, advies, instructie en begeleiding;  
e. het formuleren van maatregelen ter beïnvloeding van gezondheidsbedreigingen.  

https://maxius.nl/wet-publieke-gezondheid/artikel5a/lid2/onderdeela
https://maxius.nl/wet-publieke-gezondheid/artikel5a/lid2/onderdeelb
https://maxius.nl/wet-publieke-gezondheid/artikel5a/lid2/onderdeelc
https://maxius.nl/wet-publieke-gezondheid/artikel5a/lid2/onderdeeld
https://maxius.nl/wet-publieke-gezondheid/artikel5a/lid2/onderdeele


Ons advies? 
 

1. Preventie en vroegsignalering zijn wat ons betreft sleutelbegrippen als het om de rol van de 
gemeente gaat. De nota geeft al een aantal mooie ideeën weer, bijvoorbeeld gericht op 
kinderen. Maar de gemeente zou op wijkniveau voor met name jongere senioren (60-ers bv), 
in de fase voorafgaand aan de jaren waarin gezondheidsproblemen ontstaan proactief iets 
kunnen betekenen.  

Nodig deze groep uit voor laagdrempelige, preventieve gezondheidsonderzoeken, vergelijkbaar met 
wat consultatiebureaus voor kinderen doen.  
Er zijn allerlei vormen voor te bedenken, ook kleinschalig en op locaties waar mensen vaker komen 
en die goed bereikbaar zijn. Veel mensen gaan niet naar de dokter of tandarts vanwege de angst 
voor de mogelijke vervolgkosten of omdat ze de eigen regie niet kwijt willen. Dus wie zich vrijblijvend 
bij een soort consultatiebureau in de eigen buurt kan laten onderzoeken op mogelijke 
gezondheidsrisico’s en informatie kan krijgen over zelf te ondernemen stappen, kan toch bijtijds in 
beeld komen en worden doorverwezen waar nodig. 
 

2. En wat de gemeente ook meer zou kunnen doen: breng systematisch in kaart welke partijen 
in de wijken met gezondheidsbevorderende activiteiten bezig zijn, voor welke groepen, en 
wat het oplevert.  

Zo ontstaat er een veel beter beeld van wijken waar weinig gebeurt of waar de continuïteit stokt (en 
waarom). De Volksgezondheidsmonitor is prachtig, maar zegt weinig over het Waarom achter de 
cijfers.  
(Het laatste deel van de nota over sturen, evalueren en verantwoorden is naar ons idee te vaag). 
 
Met een grotere rol voor de gemeente in de preventieve ouderenzorg en -monitoring zou misschien 
ook veel concreter in beeld zijn geweest hoe groot de groep is die nu risico loopt op ondervoeding en 
uitdroging als gevolg van ontbrekende maaltijdondersteuning…  
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