
Centrum-west                                                                                                                                                            29-01-2019         

Wijktafel centrum west  

Thema: Age friendly city 

 

Datum volgende bijeenkomsten 

Wijktafel Centrum Oost: 

Datum: 05-03-2019 

Tijdstip: 15:00 – 17:00 

Locatie: Speeltuin Wittenburg 

Thema: 'Meedoen - Actief deelnemen 

in de wijk’ 

 

Wijktafel Centrum West: 

Datum: 12-03-2019 

Tijdstip: 15:00 – 17:00 

Locatie: Claverhuis 

Thema: ‘Zorgmijders’ 

 

 

Casuïstiek  

Met de AKAD methode bespreken we 
de casuïstiek.  

 
Terugkoppeling casuïstiek 
 
Erik (Leger des Heils) heeft een casus 
waarin hij een Amsterdammer 
ondersteunt die zorg mijdend is en 
regelmatig valt. Hij kreeg tijdens de 
casuïstiek een tip om de cliënt aan het 
Stadsdorp te koppelen. Dit gaat hij 
proberen!   
Marjolein (fysiotherapeut): Heeft een 
klant ontmoet die somber is doordat 
deze zich eenzaam voelt. Zij gaat nu 
proberen of ze een vrijwilliger kan 
inschakelen: deze kan samen kijken 
wat er in de directe omgeving is. Ook 
kijken of de buren meer betrokken 
kunnen raken. 

 

Valpreventie 

Na een snelle voorstelronde introduceert Maaike het thema age friendly city. 

Amsterdam sloot zich in 2015 aan bij het netwerk van Age-friendly Cities van de 

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Dit is een netwerk van steden die zich 

inzetten voor een stad waar je prettig en gezond oud kan worden.  

Fysiotherapeut Marjolein Kuyt neemt het over met een warming up. Eerst schotelt 

ze ons een aantal vragen voor. Bijvoorbeeld hoeveel 65 plussers zijn er op dit 

moment in Nederland? Dat zijn er maar liefst 3 miljoen en daarvan zijn 700.000 

80+.  

Nog een andere prikkelende vraag is: Hoeveel 65 plussers moeten er gemiddeld 

per dag naar de spoedeisende hulp doordat ze gevallen zijn? Dit is gemiddeld 280 

per dag. 69 procent heeft ernstig letsel en 40 procent moet opgenomen worden. 

De zorg zoals hij was is, zoals we weten, op de schop gegaan. Ouderen moeten 
langer thuis blijven wonen. Dit levert een behoorlijk complexe zorgvraag op. 

We doen een aantal oefeningen om te voelen hoe het 

is om als oudere je balans te vinden.. Bv door 

gebogen rug ligt het gewicht al meer op de voorkant. 

Ook lopen wordt moeilijker waardoor je meer gaat 

schuifelen. Vallen gaat daardoor sneller  

Wil je valpreventie echt preventief laten zijn,  dan 

moet je alle risicofactoren meenemen, pleit 

Marjolein. . Denk ook aan voeding, conditie gebit, of 

aan meerdere aandoeningen waardoor ook meerdere 

medicijnen moet worden ingenomen. Bij 5 soorten 

medicijnen of meer zijn er bijwerkingen op elkaar.  

Age friendly city 

Annelies Krikke, projectleider Valpreventie, verteld over het streven van de stad 
Amsterdam om een age friendly city te zijn. Zo horen er een aantal thema’s bij een 
age friendly city. Zie hiervoor ook de bijlage met 
informatie.  
 
De gemeente heeft de afgelopen periode in 
centrum hard gewerkt aan een aantal van deze 
thema’s. Bijvoorbeeld aan eenzaamheid; met het 
taboe dat hier op ligt.  
Ook zijn ze bezig geweest met 
ouderenhuisvesting. En op straat hebben ze 
gekeken naar aanpassingen. 
Zo zijn er bijvoorbeeld extra bankjes geplaatst waardoor ouderen tussendoor 
kunnen uitrusten.  
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Een belangrijk aandachtspunt is ook valpreventie en bewegen. Zo zijn er een aantal 
cursussen voor ouderen om vallen te voorkomen. Daarnaast is er ook een rollator 
APK. Dit zijn plekken waar je de rollator kan laten controleren 
Alle informatie hierover vind je op www.laatjenietvallen.nl.  

  

 

 

 

Signalen 

Merel belicht het project: ‘Onder de pannen’ - iemand met lege kamer wordt dan  
gekoppeld aan iemand die dakloos is. Kostendelersnorm telt niet, dus je wordt niet 
gekort. Duur is maximaal een jaar. Er is een betaling tussen de €125/250 aan huur. 
De meeste woningcorporaties doen mee. 
Zie ook de link voor meer informatie. 
 
Daarnaast is er een pilot voor zelfredzame daklozen in samenwerking met de GGD 
met als doel om deze doelgroep warm door te verwijzen naar het buurtcentrum. 
 
Zie ook de link voor meer informatie. 
 
  

 

http://www.laatjenietvallen.nl/



