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1. Inleiding
1.1.

Aanleiding onderzoek

In 2015 was Overvecht in het nieuws als 'ongezondste wijk' van Nederland op basis van gedeclareerde
zorgkosten. Een blik op de cijfers leert dat ouderen en mensen met psychische klachten hierin sterker
vertegenwoordigd zijn in de wijk. De wijkraad Overvecht heeft daarom onderzoek laten doen naar de
activiteiten in de wijk voor gezondheidsbevordering en wat daar eventueel beter in kan.
Gezondheidsbevordering richt zich op het bevorderen en in stand houden van een gezonde leefstijl en
van een gezonde sociale (en fysieke) omgeving.

1.2.

Doel- en vraagstelling

De wijkraad wil met dit onderzoek de onderstaande vragen beantwoorden:
In hoeverre sluiten de gezondheidsbevorderende activiteiten voor ouderen en voor mensen
met psychische klachten in Overvecht goed aan bij de behoeften van de inwoners?
In hoeverre houden ze daarbij rekening met de specifieke kenmerken van inwoners in
Overvecht?
Welke verbeteringen zijn mogelijk in de aanpak van gezondheidsbevordering in Overvecht?
De keuzes voor de doelgroepen “ouderen” en “mensen met psychische klachten” zijn voortgekomen
uit de uitgevoerde deskresearch (zie hoofdstuk 2).
Bovenstaande vragen zijn vooral beantwoord vanuit het perspectief van zorg- en welzijnsprofessionals
die werkzaam zijn in Overvecht. Daarnaast is aandacht besteed aan het perspectief van oudere
inwoners zelf door twee groepsgesprekken voor ouderen over gezondheidsbevordering te
organiseren.

1.3.

Methoden van onderzoek

Het onderzoek betrof een combinatie van onderzoeksmethoden. Het onderzoek ging van start met
een korte desk research naar de gezondheid van inwoners in Overvecht. Daarna is de definitieve focus
van het onderzoek bepaald en is een online-vragenlijst uitgezet onder zorg- en welzijnsprofessionals
die werkzaam zijn in Overvecht. Om het perspectief van inwoners te bevragen zijn twee
groepsgesprekken met oudere inwoners georganiseerd. Verder is er specifiek aandacht besteed aan
de doelgroep laaggeletterden door een expertmeeting te organiseren over het thema
laaggeletterdheid en gezondheidsbevordering. Tot slot heeft een afsluitende bijeenkomst
plaatsgevonden onder zorg- en welzijnsprofessionals waarin de uitkomsten van het onderzoek zijn
besproken. Samenvattend zijn de volgende onderzoeksactiviteiten uitgevoerd:
.
Deskresearch
Online vragenlijst onder zorg- en welzijnsprofessionals in Overvecht
Twee bijeenkomsten met oudere inwoners Overvecht
Expertmeeting over gezondheidsbevordering en laaggeletterdheid
Afsluitende bijeenkomst met zorg- en welzijnsprofessionals in Overvecht
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2. Resultaten deskresearch
2.1.

Doel en werkwijze desk research

Dit onderzoek startte met een beknopte verkenning van de gezondheid van inwoners in Overvecht.
Deze verkenning is gebaseerd op aantal beschikbare gegevens over de inwoners van Overvecht, hun
gezondheidssituatie en de uitgaven aan zorgkosten. Aanvullend zijn een beperkt aantal interviews
gehouden: met Monique de Koning en Eva van der Meer van Volksgezondheid van de gemeente
Utrecht en met Arnold van der Lee, onderzoeker bij zorgverzekeraar Zilveren Kruis.

2.2.

Achtergrondkenmerken bevolking van Overvecht

Met 33.732 bewoners per 1 januari 2015 is Overvecht de vijfde wijk van Utrecht.
Achtergrondkenmerken bevolking
In Overvecht wonen meer 4 t/m 17 jarigen en meer mensen van 55 jaar of ouder, vergeleken
met de stad Utrecht. Het aandeel 0-3 jarigen is vrijwel gelijk aan dat in heel Utrecht, maar de
middelcategorieën (18 t/m 54 jaar) zijn minder vertegenwoordigd (zie onderstaande tabel).
Het aantal eenoudergezinnen in Overvecht is relatief hoog: 9% van de huishoudens t.o.v.5%
gemiddeld in Utrecht.
Overvecht heeft de meeste inwoners van Utrecht (53%) met een lage opleiding (LO of
MAVO/LBO).
De etnische samenstelling van Overvecht wijkt af van het Utrechts gemiddelde. 51% van de
inwoners is van allochtone afkomst ten opzichte van 31% gemiddeld in Utrecht. De grootste
allochtone groepen zijn Marokkaans (21%) en Turks (9%).
Tabel 1 : Leeftijdsopbouw in Overvecht ten opzichte van. Utrecht
Overvecht Utrecht
% 0 t/m 3 jarigen
5,7%
5,8%
% 4 t/m 11 jarigen
9,6%
8,9%
% 12 t/m 17 jarigen
5,7%
5,1%
% 18 t/m 24 jarigen
11,1%
13,7%
% 25 t/m 34 jarigen
17,7%
20,9%
% 35 t/m 54 jarigen
25,3%
27,4%
% 55 t/m 64 jarigen
9,1%
8,2%
% 65-plussers
15,7%
10%
Totaal
100%
100%
% huishoudens dat bestaat
uit gezinnen met kinderen

29,3%

25,5%

Inkomenssituatie en werk
Wat betreft werk en inkomen is de situatie voor de inwoners van Overvecht het minst gunstig van heel
Utrecht. 63% van de inwoners heeft een inkomen beneden modaal, 34% van de inwoners heeft moeite
met rondkomen en 15% heeft geen werk (Utrecht Overvecht Wijkgezondheidsprofiel 2010).
Overvecht heeft het hoogste aandeel huishoudens met bijstand: 18,2%, bijna drie keer het stedelijke
aandeel (6,3%). De werkgelegenheid in de wijk ligt met 40 banen per 100 inwoners onder het stedelijke
gemiddelde (Wijkwijzer 2015).
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Woningsituatie
In 2013 bestaat de woningvoorraad van de krachtwijk Overvecht voor 72,2% uit sociale huurwoningen.
In de stad Utrecht ligt het aandeel sociale huurwoningen met 38,6% een stuk lager.

2.3.

Gezondheidssituatie in Overvecht

In deze paragraaf staan een aantal opvallende gegevens over de gezondheidssituatie in Overvecht.
Het pretendeert geen volledig overzicht te geven. De bronnen die gebruikt zijn in deze paragraaf zijn
te vinden in bijlage 2.
Ervaren gezondheid
Ruim een kwart van de inwoners uit Overvecht (en zelfs een derde van de volwassenen in de wijk
Amazonedreef) rapporteert een matig of slecht ervaren gezondheid. In Utrecht is dit gemiddeld 14%.
Hiermee is de ervaren gezondheid in Overvecht het meest negatief van alle Utrechtse wijken.
Bij de jeugd in Overvecht is de ervaren gezondheid vergelijkbaar met het stadsgemiddelde: 16%
(Basisonderwijs groep 7/8) en 20% (Voortgezet onderwijs groep 2/3) van hen ervaart de eigen
gezondheid als matig of slecht.
Psychische gezondheid
De psychische gezondheid van de volwassen Overvechters springt er uit en is duidelijk ongunstiger
dan gemiddeld in Utrecht. Er bestaan op de volgende onderdelen van psychische gezondheid
significante verschillen met het gemiddelde in Utrecht.
Matig tot hoog risico op stemmingsproblemen. Bijna 1 op de 10 inwoners in Overvecht
heeft een hoog risico op stemmingsproblemen (subwijk Amazonedreef scoort het
slechtste).
Overspannenheid, nervositeit en stress. Hier heeft in Overvecht 28% van de inwoners last,
t.o.v. 20% gemiddeld in Utrecht.
Ook angststoornissen komen in Overvecht vaker voor (9% t.o.v. 6% in Utrecht).
Depressie scoort ook hoger (16% Overvecht t.o.v. 9% Utrecht).
Verder is er een significant verschil qua ervaring van eigen regie. In totaal 15% van de
volwassenen geeft aan weinig regie te voelen over het eigen leven.
Waar hebben bewoners behoefte aan?
Uit het wijkgezondheidsprofiel Overvecht (2010) blijkt dat 15% van de inwoners uit Overvecht
behoefte heeft aan informatie en hulp bij het verminderen van spanning en stress en 14% bij gezonde
nachtrust en slaapproblemen. Dit wijst op psychische problemen en wordt bevestigd door de cijfers
van Vektis (zie hoofdstuk 2)
Verder blijkt uit onderzoek van de gemeente dat inwoners in Overvecht vaker hulp krijgen bij het lezen
van folders of brieven van zorgverleners, vaker dan gemiddeld in de stad Utrecht moeite hebben met
het begrijpen van schriftelijke gezondheidsinformatie en minder vertrouwen hebben dat zij medische
formulieren goed invullen (Gezondheidspeiling 2014).
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Vektis-gegevens
Overvecht haalt regelmatig landelijk het nieuws wegens de hoge zorgkosten. Eén van de bronnen voor
een dergelijk nieuwsbericht vormden de uitgaven aan de basisverzekering in de periode 2011-2013
(Vektis-bestanden). De AWBZ en aanvullende verzekeringen zitten niet in deze gegevens.
De gemeente Utrecht heeft deze Vektis-bestanden nader geanalyseerd en onder andere gekeken naar
de zorgkosten naar leeftijd. Hieruit blijkt dat op bijna alle leeftijden er sprake is van hogere zorgkosten
per persoon in Overvecht (zie figuur 1). Opvallend is het verschil tussen Overvecht en Utrecht in de
leeftijdscategorie 55-65 jaar.
Figuur 1: Zorgkosten in Overvecht, Utrecht en Nederland naar leeftijd
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Bron: Vektis (2011 – 2013)

2.4.

Keuze voor focus in onderzoek op basis van desk research

Op basis van de resultaten van de deskresearch heeft de wijkraad ervoor gekozen om het onderzoek
te focussen op de onderstaande twee doelgroepen:
1. Ouderen (vanaf 55+). De belangrijkste reden is dat er relatief veel ouderen wonen in
Overvecht. Bovendien blijkt uit de Vektis-gegevens dat de zorguitgaven voor de
basisverzekering in 2011-2013 voor ouderen in Overvecht hoger lagen dan voor ouderen in
de stad Utrecht als geheel.
2. Mensen met psychische klachten. In Overvecht komen diverse soorten klachten op psychisch
vlak vaker voor (zie paragraaf 2.3).
Focus op gezondheidsbevordering
Voordat het onderzoek van start ging, is gekeken naar het type maatregelen dat we in het onderzoek
wilden bekijken. Daarbij lag in eerste instantie de focus breed op het thema “preventie”. Het doel van
preventie is te zorgen dat mensen gezond blijven door hun gezondheid te bevorderen en te
beschermen. Ook heeft preventie tot doel ziekten en complicaties van ziekten te voorkomen of in een
zo vroeg mogelijk stadium op te sporen.
Er zijn grofweg vier indelingen van preventie in gebruik, namelijk naar: (1) doelgroep, (2) fase van de
ziekte, (3) type maatregel en (4) methode van uitvoering (zie Nationaal Kompas Volksgezondheid). De
indeling naar type maatregel is een indeling die een duidelijke afbakening biedt naar verschillende
typen activiteiten en zich daardoor goed leent voor onderzoek. Deze indeling onderscheidt de
volgende preventieve activiteiten:
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1.

2.

3.

Ziektepreventie omvat maatregelen die gericht zijn op het voorkomen van specifieke ziekten of
op de vroege signalering daarvan. Belangrijke maatregelen zijn screening, vaccinaties en
preventieve medicatie.
Gezondheidsbescherming heeft als doel de bevolking te beschermen tegen
gezondheidsbedreigende factoren. Bekende maatregelen betreffen de kwaliteitsbewaking van
drink- en zwemwater, afvalverwijdering en verkeersveiligheid.
Gezondheidsbevordering richt zich op het bevorderen en in stand houden van een gezonde
leefstijl en van een gezonde sociale (en fysieke) omgeving.

We hebben het onderzoek gefocust op de activiteiten in Overvecht op het vlak van
gezondheidsbevordering.
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3. Resultaten vragenlijst
professionals
3.1 . Inhoud van de vragenlijst, wijze van uitzetten en respons
Het onderzoek is van start gegaan met een online-vragenlijst onder zorg- en welzijnsprofessionals die
werkzaam zijn in Overvecht.
Inhoud van de vragenlijst
Gezondheidsbevordering richt zich, zoals eerder aangegeven, op het bevorderen en in stand houden
van een gezonde leefstijl en van een gezonde sociale (en fysieke) omgeving. Daaronder verstaan we
in dit onderzoek niet alleen activiteiten voor het algemene publiek, maar ook activiteiten voor een
specifieke doelgroep, zoals het geven van informatie over een gezonde leefstijl aan ouderen met
astma of diabetes. Ook activiteiten die tot doel hebben eenzaamheid tegen te gaan of mensen meer
regie te geven over hun eigen leven, rekenen we tot gezondheidsbevordering.
Bij het maken van de vragenlijst waarin specifiek gevraagd is naar bepaalde activiteiten op het vlak
van gezondheidsbevordering hebben we gebruik gemaakt van de thema’s zoals die worden
onderscheiden in de Interventiedatabase Gezond en Actief Leven. Hierin staan actuele
leefstijlinterventies die in Nederland beschikbaar zijn (zie www.loketgezondleven.nl).
Wijze van uitzetten van de vragenlijst
De vragenlijst is uitgezet bij zowel zorg- als welzijnsprofessionals in Overvecht. Ook een aantal
vrijwilligersorganisaties is gevraagd om de vragenlijst in te vullen omdat zij zich tevens bezighouden
met de organisatie van gezondheidsbevorderende activiteiten. Omdat we niet beschikten over een
totale lijst met namen van professionals, zijn zoveel mogelijk relevante organisaties gebeld met de
vraag om de vragenlijst onder de aandacht van hun medewerkers te brengen. Via de gemeente
Utrecht, de Stichting Overvecht Gezond en het Platform Gezonde Wijk, hebben we een overzicht
gekregen van relevante zorg- en welzijnsorganisaties die actief zijn in Overvecht.
Respons op de vragenlijst
Aan de vragenlijst hebben totaal 98 mensen meegedaan, maar niet iedereen heeft alle vragen
beantwoord. Daarom verschilt de respons per vraag.
Zoals te zien is in onderstaande tabel, is er sprake van een grote diversiteit in de functies van de
mensen die hebben deelgenomen aan de enquête. Met de vragenlijst hebben we dus een diverse
groep zorg- en welzijnsprofessionals weten te bereiken.
Tabel 2: respons op de vragenlijst, N=62*
Aantallen
Huisarts

19

Praktijkondersteuner GGZ

2

Praktijkondersteuner somatisch/diabetes

3

Fysiotherapeut

5

Welzijnswerker

7

Verzorgende

3
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Thuiszorg (functie niet bekend)

2

Psycholoog

2

Psychiater

2

Geestelijk verzorger

1

Wijkapotheker

1

Buurtteammedewerker

6

Adviseur gezondheid gemeente

1

Adviseur vrijwilligerscentrale

1

Vrijwilliger

3

Niet meer werkzaam

2

Anders

6

Bron: Labyrinth Onderzoek & Advies 2016
*Respondenten konden meerdere antwoorden geven, gemiddeld zijn er 1,06 antwoorden gegeven
per respondent.

3.2.

Bekendheid met activiteiten gezondheidsbevordering in Overvecht

Gevraagd is naar de bekendheid bij professionals van activiteiten op het vlak van
gezondheidsbevordering voor mensen met psychische klachten. Veel mensen (87%) geven aan
activiteiten te kennen die zich richten op de algemene psychische gezondheid. Relatief veel mensen
(ongeveer de helft van de respons) kent activiteiten die zich richten op stressklachten. Activiteiten op
het vlak van angststoornissen zijn het minst bekend. Slechts een kwart van de respondenten kent
dergelijke activiteiten in Overvecht.
Tabel 3: Bekendheid met activiteiten, individueel of groepsgewijs, die lopen in Overvecht voor mensen
met psychische klachten. N= 54*
Aantallen
Percentage
Algemene psychische gezondheid

47

87,0%

Stressklachten

28

51,9%

Depressie/stemmingsproblemen

22

40,7%

Slaapproblemen

17

31,5%

Angststoornissen

14

25,9%

Anders

6

11,1%

Bron: Labyrinth Onderzoek & Advies 2016
*

Respondenten konden meerdere antwoorden geven, gemiddeld zijn er 2,5 antwoorden gegeven per respondent.

Dezelfde vraag is gesteld over activiteiten rondom ouderen en gezondheid. Hieruit blijkt dat de
bekendheid van activiteiten op het gebied van beweegstimulering/lichamelijke activiteit en
eenzaamheid/bevorderen sociale binding het grootste zijn. Activiteiten met betrekking tot klachten
aan het beweegstelsel/reuma zijn het minst bekend.
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Tabel 4: Bekendheid met activiteiten, individueel of groepsgewijs, die lopen in Overvecht voor ouderen.
N= 58*
Aantallen
Percentage
Ouder worden

17

29,3%

Valpreventie/veiligheid in en om het huis

20

34,5%

Bloeddruk/Cholesterol/ hart- en vaatziekten

24

41,4%

Beweegstimulering/lichamelijke activiteit

44

75,9%

Klachten aan het beweegstelsel/reuma

5

8,6%

Dementie

21

36,2%

Eenzaamheid/bevorderen sociale binding

35

60,3%

Diabetes

26

44,8%

Slaapproblemen

9

15,5%

Bron: Labyrinth Onderzoek & Advies 2016
*Respondenten konden meerdere antwoorden geven, gemiddeld zijn er 3,5 antwoorden gegeven per respondent.

3.3.

Doelgroep ouderen: aansluiting bij behoeften en verbeteringen

Aansluiting bij behoeften van ouderen
In totaal geven 39 van de 60 professionals (65%) aan dat zij een mening hebben over de mate waarin
de activiteiten voor 55-plussers aansluiten bij de behoeften van deze doelgroep. Daarnaast is er een
vrij grote groep (21 mensen) die aangeeft dit niet te kunnen beoordelen.
Bijna de helft van de professionals met een mening (49%), vindt dat de aansluiting van de activiteiten
op het vlak van gezondheidsbevordering voor 55-plussers beperkt of zelfs slecht aansluit bij de
behoeften van deze groep.
Tabel 5: In hoeverre sluiten de activiteiten in Overvecht op het gebied van gezondheidsbevordering
voor 55-plussers goed aan op behoefte van deze groep? N= 60
Aantallen

Percentage

Aansluiting bij behoeften is goed

5

12,8%

Aansluiting bij behoeften is redelijk

15

38,5%

Aansluiting bij behoeften is beperkt

16

41,0%

Aansluiting bij behoeften is slecht

3

7,7%

Totaal

39

100%

Dat kan ik niet beoordelen

21

Bron: Labyrinth Onderzoek & Advies 2016

Aan de professionals die de aansluiting beperkt of slecht vinden, is gevraagd waar het dan precies om
gaat. In bijlage 3 staat een overzicht van alle gegeven antwoorden. Twee typen antwoorden komen
regelmatig voor:
 Opmerkingen die aangeven dat er te weinig wordt gedaan aan voorlichting/stimulatie om
ouderen te bereiken.
 Opmerkingen die kritisch zijn over de laagdrempeligheid van de activiteiten. Deze gaan onder
andere over de afstand die mensen moeten reizen, het vervoer naar activiteiten of de hoogte
van de eigen bijdrage die mensen moeten betalen.
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Voorbeelden van gegeven antwoorden
‘Afstand te ver, te weinig PR, sommigen ook te hoge bijdrage voor deelname’
‘Er is weinig stimulatie’
‘Vervoer naar en van activiteiten blijft een aandachtspunt’
‘Aanbod is onbekend of geen activiteiten. Niet zichtbaar’
‘Ouderen worden beperkt geïnformeerd over de mogelijkheden’
‘Lange wachtlijsten, soms onervaren personeel, hoge eigen bijdrage, te hoge kosten
medicatie’
Mogelijke verbeteringen in aanbod voor ouderen
Ongeveer twee derde van de professionals vindt dat er verbeteringen nodig zijn op het gebied van
gezondheidsbevordering voor ouderen in Overvecht.
Tabel 6: Zijn verbeteringen nodig in activiteiten op het gebied van gezondheidsbevordering voor
ouderen in Overvecht? N=59

Aantallen

Percentage

Ja

39

66,1%

Nee, niet echt

5

8,5%

Geen mening

15

25,4%

Bron: Labyrinth Onderzoek & Advies 2016

Er is gevraagd naar de verbeteringen die nodig zijn. Hieronder staan een aantal voorbeelden.
Voorbeelden van gegeven antwoorden
‘Betere informatievoorziening voor doelgroepen, ook niet digitaal. Meer bekendheid
en overzicht van wat er mogelijk is’
‘Betere samenhang en afstemming. Doelgroepgericht. Betere bekendheid en
toeleiding’
‘Een actievere benadering om de oudere te bereiken. Meer zicht op de ouderen die
zich nergens melden en soms ook lange perioden niet bij de huisarts in beeld zijn’
‘Gezamenlijk aanbod van alle wijkpartijen’
‘Ik zie dat vervoer vaak een probleem is als mensen beperkt mobiel zijn. Mensen
willen wel maar kunnen niet. Daarnaast ervaar ik ook bij deze groep een grote
afstand tot nieuwe activiteiten en mensen. Activiteiten en contact zouden nog
laagdrempeliger moeten worden’
‘Meer bekend maken naar de ouderen toe. Drempel lager maken’
‘Meer bekendheid geven wat er gebeurd in Overvecht, de meeste ouderen weten
niet waar ze het moeten halen’
‘Meer bekendheid van de mogelijkheden. En het liefst dat soort dingen
samenvoegen. Zodat je maar op één plek hoeft te zijn om met je vragen er na toe te
gaan’
‘Meer samenwerking tussen partijen’
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De volgende zaken komen in de gegeven antwoorden meerdere malen terug:
Er is behoefte aan meer laagdrempelige activiteiten voor ouderen, laagdrempelig betekent
onder andere niet te duur en goede mogelijkheden voor bereikbaarheid of georganiseerd
vervoer.
Er is meer communicatie nodig over activiteiten richting ouderen. Het bereik van de
activiteiten is nu onvoldoende.
Er is meer overzicht nodig van wat er is aan activiteiten op het vlak van zorg en welzijn voor
ouderen in de wijk. Ook veel professionals zelf hebben dit overzicht niet.
De organisaties in de wijk kunnen beter samenwerken en hierdoor een meer samenhangend
aanbod realiseren.
Verbeteringen in doorverwijzingen
Ouderen kunnen op verschillende manieren worden doorverwezen naar organisaties en/of naar
activiteiten op het gebied van gezondheidsbevordering. In deze doorverwijzing speelt samenwerking
tussen organisaties een rol. Aan de professionals in zorg en welzijn is gevraagd of men tevreden is over
de samenwerking tussen organisaties in de wijk als het gaat om de doorverwijzing van 55-plussers.
Deze vraag naar tevredenheid over samenwerking is door 49 mensen beantwoord en 9 mensen
hebben aangegeven dit niet te kunnen beoordelen. In totaal is 20% tevreden met de samenwerking
op het vlak van doorverwijzing, ongeveer de helft (51%) is er neutraal over en 29% ontevreden. n/of

doorverwijzing kan samenwerking tussen over de
Tabel 7: Tevredenheid over samenwerking tussen organisaties in de wijk met betrekking tot
doorverwijzing van 55-plussers op het gebied van gezondheidsbevordering. N=58

Aantallen

Percentage

Ja, heel tevreden

0

0%

Ja, tevreden

10

20,4%

Neutraal

25

51,0%

Nee, ontevreden

12

24,5%

Nee, heel ontevreden

2

4,1%

Totaal

49

100%

Kan ik niet beoordelen/geen mening

9

Bron: Labyrinth Onderzoek & Advies 2016

Er is gevraagd naar de benodigde verbeteringen. De rode draad uit deze antwoorden is dat
professionals vinden dat de organisaties minder op hun eigen houtje zouden moeten functioneren,
minder moeten concurreren en beter kunnen samenwerken. In bijlage 3 staat een overzicht van alle
gegeven antwoorden op deze vraag.
Voorbeelden van gegeven antwoorden
Een soort stroomschema ontwikkelen: wie hoort waar, voor welk probleem’
‘Er wordt te weinig warm doorverwezen, er mag meer moeite voor de klant gedaan
worden zonder het over te nemen. Concurrentie blijft een punt’
‘Meer met elkaar praten en contact zoeken over wat er gaande is. Dus niet allemaal op
eigen houtje werken’
‘Neutraal en objectief doorverwijzen. Concurrentie van initiatieven of organisaties
moeten de cliënt centraal stellen’
‘Organisaties moeten meer samenwerken, zijn nog erg op zichzelf gericht’
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Bekendheid met en doorverwijzing naar computercursussen
Op verzoek van de wijkraad is aan de zorg- en welzijnsprofessionals gevraagd of zij op de hoogte zijn
van het aanbod aan computercursussen in de wijk waar 55-plussers gebruik van kunnen maken en of
zij daarnaar doorverwijzen. Hieruit blijkt de bekendheid van dit aanbod gering is: slechts ongeveer een
kwart van de respondenten (16 mensen) is hiermee bekend. Van deze mensen verwijzen er slechts 4
vaak of regelmatig door naar deze mogelijkheden (zie tabel 9).
Tabel 8: Bekend met computercursussen voor 55-plussers in Overvecht? N=58

Aantallen

Percentage

Ja

16

27,6%

Nee

42

72,4%

Bron: Labyrinth Onderzoek & Advies 2016

Tabel 9: Hoe vaak verwijst men ouderen door naar deze cursussen? N=16

Aantallen
Vrijwel nooit

5

Soms/af en toe

7

Regelmatig

2

Vaak

2

Totaal

16

Bron: Labyrinth Onderzoek & Advies 2016

3.4.

Doelgroep psychische klachten: aansluiting bij behoeften en
verbeteringen

Aansluiting bij behoeften van doelgroep
In totaal 37 professionals hebben hun mening gegeven over de aansluiting van activiteiten in
Overvecht voor mensen met psychische klachten op de behoeften van deze doelgroep. Er waren 16
mensen die hebben aangegeven dit niet te kunnen beoordelen. Ongeveer twee derde van de
respondenten met een mening, vindt de aansluiting goed of redelijk. Ongeveer een derde vindt de
aansluiting beperkt.
Tabel 10: In hoeverre sluiten de activiteiten in Overvecht die plaatsvinden voor inwoners met
psychische klachten goed aan op de behoeften van deze doelgroep? N=53

Aantallen

Percentage

Aansluiting bij behoeften is goed

3

8,1%

Aansluiting bij behoeften is redelijk

22

59,5%

Aansluiting bij behoeften is beperkt

12

32,4%

Aansluiting bij behoeften is slecht

0

0%

Totaal

37

100%

Dat kan ik niet beoordelen

16

Bron: Labyrinth Onderzoek & Advies 2016
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Aan de professionals die de aansluiting beperkt of slecht vinden, is gevraagd in welk opzicht zij dit
vinden. De antwoorden zijn vrij divers, maar wat vaker terugkomt zijn twijfels over het bereik van deze
doelgroep (zie ook hieronder een aantal voorbeelden van antwoorden). In bijlage 3 staan alle
antwoorden op deze vraag vermeld.
Voorbeelden van gegeven antwoorden
‘Er is vrij veel aanbod op het onderwerp psychische klachten. Toch vraag ik me af of
deelnemers de weg hier naar toe weten te vinden. In gesprek met bewoners blijken
veel mensen klachten van stress te hebben, maar dit als "gewoon" te beschouwen. Ze
weten het aanbod nog onvoldoende te vinden’
‘Groep met lage gezondheidsvaardigheden komt niet aan/kan vraag niet
formuleren/heeft geen geld etcetera’
‘Ik geloof niet dat bewoners weten wat het aanbod is. Ik ervaar als
buurtteammedewerker al hoe lastig het is om dit overzicht te hebben (en houden).
Daarnaast ervaar ik dat er bij psychische problematiek een enorme stempel bestaat om
ergens zelfstandig op af te gaan. Ik heb het idee dat deze doelgroep nauwelijks bereikt
wordt’
‘Probleem bij doorverwijzing: een groep mensen komt niet aan bij activiteiten zonder
persoonlijke begeleiding. Regels en indicaties en wachttijden staan in de weg. (vooral bij
aanvullende zorg en instellingen) Weinig overzicht en coördinatie m.b.t. activiteiten’

Mogelijke verbeteringen in aanbod rondom psychische problemen
Ongeveer twee derde van de respondenten vindt dat er verbeteringen nodig zijn in de activiteiten op
het gebied van gezondheidsbevordering rond psychische problemen in Overvecht. Slechts een kleine
minderheid van 8% vindt dit niet nodig en de resterende 22% heeft geen mening op dit vlak.
Tabel 11: Zijn verbeteringen nodig in activiteiten op het gebied van gezondheidsbevordering op het
vlak van psychische problemen in Overvecht? N=49
Aantallen
Percentage
Ja

34

69,4%

Nee, niet echt

4

8,2%

Geen mening

11

22,4%

Bron: Labyrinth Onderzoek & Advies 2016
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Er is gevraagd naar de benodigde verbeteringen. De rode draad uit deze antwoorden is:
Meer inspelen op allochtone bewoners.
Meer samenwerking tussen organisaties.
Organisatie van laagdrempelige inloop/activiteiten.
Doorbreken van zorgmijding bij mensen met psychische klachten en daarmee het vergroten
van bereik: onder andere door de bewustwording over psychische klachten te verbeteren en
schaamte hierover te doorbreken. Zie voor alle gegeven antwoorden bijlage 3.
Voorbeelden van gegeven antwoorden
‘Er is een grote groep wijkbewoners die we niet bereiken, ze zijn geïsoleerd. Er wordt in
het algemeen, de laatste jaren, een beroep gedaan op eigen initiatief. Daarnaast is er de
trend om met vrijwilligers te werken. Ik denk dat dit ten koste gaan van de mensen die
sociaal psychisch erg kwetsbaar zijn. Zij zullen zich meer isoleren en niet gezien en
gehoord voelen.’
‘Meer samenwerking tussen de verschillende organisaties in de wijk. Signalen en
initiatieven meer delen en samen optrekken. Aanbod voor iedereen inzichtelijk maken.’
‘Meer mogelijkheden om te werken met tolken/groepen te starten in een andere taal
dan de Nederlandse.’
‘Laagdrempelig en in eigen taal en cultuur.’
‘Wijkteam voor GGZ dat werkt vanuit diversiteit en dus ook divers is samengesteld. Meer
peer-to-peer, zelfhulp bevorderen. Hiervoor structuren opzetten waardoor mensen
elkaar kunnen ontmoeten en elkaar kunnen ondersteunen.’
‘De bewustwording zou vergroot moeten worden. Wij merken dat er op dit terrein nog
veel te winnen valt. Wij merken dat de doelgroep het als "normaal "beschouwt dat ze
stress hebben en het moeilijk vinden om hier "wat mee te doen’.

Verbeteringen in doorverwijzingen
Mensen met psychische klachten kunnen op verschillende manieren worden doorverwezen naar
organisaties en/of naar activiteiten op het gebied van gezondheidsbevordering. In deze doorverwijzing
speelt samenwerking tussen organisaties een rol. Aan de professionals in zorg en welzijn is gevraagd
of men tevreden is over de samenwerking tussen organisaties in de wijk als het gaat om de
doorverwijzing van mensen met psychische klachten.
Ongeveer een derde van de respondenten is (heel) tevreden, ongeveer een kwart is (heel) ontevreden
en ongeveer de helft (45%) is neutraal ten opzichte van de samenwerking op het vlak van
doorverwijzing.
Tabel 12: Tevredenheid over samenwerking tussen organisaties in de wijk met betrekking tot
doorverwijzing van mensen met psychische klachten. N=47

Aantallen

Percentage

Ja, heel tevreden

1

2,5%

Ja, tevreden

11

27,5%

Neutraal

18

45%

Nee, ontevreden

9

22,5%

Nee, heel ontevreden

1

2,5%

Totaal

40

100%

Kan ik niet beoordelen/geen mening

7

Bron: Labyrinth Onderzoek & Advies 2016
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Aan de professionals die ontevreden zijn, is gevraagd wat er zou moeten verbeteren aan deze
doorverwijzing. De rode draad uit de gegeven antwoorden is dat de ondersteuning vanuit de diverse
organisaties meer op elkaar zou moeten aansluiten. Inzage in welke organisatie wat te bieden heeft,
is hierbij een voorwaarde. Zie voor alle antwoorden op deze vraag bijlage 3.
Voorbeelden van gegeven antwoorden
‘Laagdrempeliger en makkelijker op- en afschalen tussen verschillende hulpverleners
(wanneer er meer zorg nodig is, en wanneer dat niet meer het geval is). Verder meer
integratie van partijen die niet direct betrokken zijn bij geestelijke gezondheidszorg, maar
wel degelijk een deel kunnen uitmaken van de behandeling (woningbouwverenigingen,
sociale dienst, bewindvoering etc.)’.
‘Helderheid wie wat doet. Er zijn veel initiatieven die elkaar volgens mij niet altijd goed
aanvullen en weten te vinden’.
‘Een deeloplossing: We zijn op dit moment binnen het Platform Gezonde Wijk bezig met
een keuzehulp Mentaal welbevinden voor professionals, waarbij doorverwezen kan
worden naar bepaalde schakels met overzicht van mogelijkheden om zelf iets aan het
mentaal welbevinden te doen en daarbij de mogelijkheid voor een individueel advies.
Dat doen we omdat we denken dat het zinvol is en de onderlinge samenwerking kan
verbeteren’.
‘Meer doorverwijzen vanuit basiszorg naar gespecialiseerde begeleiding. Ook voor korter
durende intensieve ondersteuning. Deze ondersteuning kan grote preventieve werking
hebben. Meer signalen delen en eerder in actie komen met outreachende een
gezamenlijke aanpak. Buurtteams hebben hier belangrijke rol in. Zij hoeven echter niet
alle uitvoering te doen. Expertise inzetten voor passende begeleiding blijft noodzakelijk
bij specifieke psychiatrische problematiek’.
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4. Resultaten groepsgesprekken
inwoners
In het onderzoek is aandacht besteed aan het perspectief van oudere inwoners door twee
groepsgesprekken voor ouderen (55+) in Overvecht over gezondheidsbevordering te organiseren.
Deze mensen zijn geworven door flyers uit te delen bij winkelcentrum Overvecht. In totaal hebben 13
mensen meegedaan aan de groepsgesprekken: 7 vrouwen en 6 mannen, variërend in de leeftijd van
55 tot en met 82 jaar.
Uit beide bijeenkomsten gezamenlijk komt het volgende beeld naar voren:
Aanbod kan beter onder aandacht worden gebracht
Het aanbod aan activiteiten op het gebied van gezondheid en welzijn is voor ouderen niet altijd
transparant, bekendheid met deze activiteiten kan veel beter. Er mag meer publiciteit komen voor
bestaande activiteiten. Voorbeelden die inwoners zelf hebben aangedragen zijn: een 55+ rubriek in
het Dreefnieuws, het verspreiden van huis-aan-huis informatie en posters met informatie bij
huisartsenpraktijken. Verder zou bij publiciteit voor nieuwe activiteiten ook goed aangesloten kunnen
worden op reeds bestaande vindplekken van ouderen, bijvoorbeeld door iemand op al bestaande
activiteiten voor ouderen, mondelinge presentaties te laten geven over nieuw aanbod.
Uitzondering qua bekendheid lijken de bestaande mogelijkheden in Overvecht om als ouderen samen
te gaan eten. Deze lijken redelijk bekend te zijn, maar gezien het kleine aantal mensen dat is
gesproken, kunnen hier geen harde conclusies aan worden verbonden.
Meer behoefte aan gezelligheidsactiviteiten in de wijk
Meerdere mensen gaven aan dat zij vinden dat er meer aanbod nodig zou zijn in de wijk waar het gaat
om recreatieve of gezelligheidsactiviteiten voor ouderen. Denk aan uitstapjes, of vaste clubs waar
mensen spelletjes kunnen doen die zij leuk vinden. Ouderen geven aan dat het aanbod in de
buurthuizen de afgelopen tijd is verschraald en dat zij dit jammer vinden.
Rol van huisarts
De inwoners die we hebben gesproken geven aan dat de huisarts alleen kijkt naar de klacht waar men
mee komt, maar dat huisartsen nauwelijks tijd hebben om breder beeld van hen te krijgen,
bijvoorbeeld als het gaat om eenzaamheid. Dat ervaart men als een gemiste kans.
Lotgenotencontact
Uit de groepsgesprekken bleek dat mensen het fijn vinden met elkaar ervaringen te delen en tips uit
te wisselen met mensen in een soortgelijke situatie. Dat kan bijvoorbeeld mensen met diabetes
betreffen, of mensen die hun partner hebben verloren. Aan dergelijke vormen van
“lotgenotencontact” is behoefte in de wijk.
Overige opmerkingen
Verdere opmerkingen die spontaan zijn gemaakt door inwoners zijn:
 Meerdere mensen vinden het jammer dat het ziekenhuis weg is uit Overvecht, waardoor men
nu langer moet reizen voor ziekenhuisbezoek.



Informatie op internet voor ouderen heeft slechts zeer beperkte waarde, omdat weinig
ouderen in de wijk actief gebruik maken van internet.
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5. Resultaten expertmeeting
laaggeletterdheid
In dit onderzoek is specifiek aandacht besteed aan de doelgroep laaggeletterden door een
expertmeeting te organiseren over het thema laaggeletterdheid en gezondheidsbevordering. De
deelnemers aan deze expertmeeting zijn weergegeven in bijlage 4.
Dit thema is van belang omdat aangenomen mag worden dat Overvecht een relatief hoog aantal
laaggeletterde inwoners heeft. Laaggeletterdheid komt namelijk vaker voor bij onder meer ouderen,
bij mensen met een laag opleidingsniveau, bij mensen met een lage sociaal economische positie en bij
de eerste generatie allochtonen1. Deze groepen zijn oververtegenwoordigd in Overvecht. Zie voor
meer informatie over dit thema bijlage 1.
In dit hoofdstuk staan de belangrijkste conclusies uit de expertmeeting weergegeven:
Laaggeletterdheid niet altijd herkend
Professionals in zorg en welzijn herkennen laaggeletterdheid niet altijd bij inwoners. De meeste
inwoners komen er zelf ook niet snel voor uit omdat men zich ervoor schaamt. Meer aandacht voor
het herkennen van laaggeletterdheid bij professionals is wenselijk.
Laaggeletterden lopen tegen specifieke problemen aan op het terrein van gezondheid
Door het niet of nauwelijks kunnen lezen van verpakkingen en bijsluiters, lopen laaggeletterden tegen
specifieke problemen aan als zij bijvoorbeeld gezonder willen eten, of bij het goed toepassen van
medicijnen.
Probleem moet van twee kanten worden aangepakt
In Utrecht zijn meerdere organisaties actief die zich bezig houden met taalles aan laaggeletterden. Het
bereik hiervan zou geoptimaliseerd moeten worden en hierbij kunnen ook professionals in zorg en
welzijn een rol spelen in de doorverwijzing. Tegelijkertijd is het een utopie om te veronderstellen dat
laaggeletterdheid in zijn geheel hierdoor zal verdwijnen. Daarom is het ook van belang dat
professionals zich in hun communicatie aanpassen aan laaggeletterden.
Aanpassen van communicatie
Bij het verbeteren van de schriftelijke communicatie met laaggeletterden gaat het onder meer om:
meer gebruik van eenduidige beelden/pictogrammen, gebruik van een groter lettertype, korte zinnen
en open ruimte tussen zinnen. Voor laaggeletterden is het ook belangrijk dat informatie zintuiglijk
wordt ondersteund: laat het zien, laat het voelen of laat het ervaren. Doe het voor, laat het nadoen
en herhalen, houd een tekening of model voor het lichaam en maak vergelijkingen. Maak gebruik van
de terugvertelmethode: ‘Wilt u me vertellen wat ik zojuist verteld heb?’ ‘Wat vertelt u straks als u
thuiskomt aan uw man?’2.

1 Een zeer grote groep (meer dan de helft van de 55-plussers) onder de oudere allochtonen van de eerste

generatie is laaggeletterd ( Zie “Laaggeletterdheid in Kaart”, ECBO en Stichting Lezen & Schrijven)
2 Laaggeletterdheid steeds groter probleem. Medisch Contact, 11 februari 2016.
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Daarnaast is het van belang creatief te zijn in communicatie. Spreek bijvoorbeeld iets in op iemands
mobiele telefoon, in plaats van tekst op te schrijven. Gebruik bij werving voor activiteiten ook
film/video-opnamen, YouTube en/of grote posters met weinig tekst, in plaats van alleen folders/flyers.
Test voorlichtingsmateriaal uit op laaggeletterden
Bij de start van nieuwe projecten op het vlak van gezondheid in Overvecht, is het van belang
voorlichtingsmateriaal dat wordt ontwikkeld eerst uit te testen bij laaggeletterden voordat het wordt
ingezet. Dit kan bijvoorbeeld door hierin samen te werken met een ROC waar laaggeletterden taalles
volgen.
Maak gebruik van materiaal dat al ontwikkeld is
Voor sommige gezondheidsonderwerpen is al specifiek voorlichtingsmateriaal ontwikkeld voor
laaggeletterden, dat (deels) kan worden toegepast in Overvecht. Zo is de toolkit Gezonde Taal door
het UMC Utrecht ontwikkeld om communicatie tussen zorgverleners en laaggeletterde patiënten te
verbeteren. Pharos heeft het project ‘Suiker in Eigen Hand’ ontwikkeld voor laagopgeleide
diabetespatiënten. Taal doet meer heeft een serie lesbrieven ontwikkeld in het project ‘Gezonde Taal!’
waarin cursisten en taalcoaches met het thema gezondheid in de lessen kunnen werken.
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6. Conclusies en aanbevelingen:
kansen voor verbeteringen
6.1 Conclusies
Eén van de hoofdvragen van het onderzoek was in hoeverre de gezondheidsbevorderende activiteiten
voor ouderen en voor mensen met psychische klachten in Overvecht voldoende aansluiten bij de
behoefte van inwoners. De antwoorden van de zorg- en welzijnsprofessionals op dit punt zijn niet zo
positief. Dit geldt vooral als het gaat om activiteiten voor ouderen.
Verbeteringen voor ouderen volgens professionals
Bijna de helft van de professionals die deze beoordeling heeft gemaakt, vindt de aansluiting op de
behoefte van oudere inwoners (55+) beperkt of slecht als het gaat om gezondheidsbevordering voor
ouderen. De andere helft vindt deze aansluiting goed of redelijk. Verbeteringen die zijn genoemd door
professionals zijn:
Het bereik van de activiteiten is nu onvoldoende. Er is betere communicatie nodig over
activiteiten voor ouderen om het bereik te vergroten.
Er is meer overzicht nodig van wat er is aan activiteiten op het vlak van zorg en welzijn voor
ouderen in de wijk. Ook veel professionals zelf hebben dit overzicht niet.
De organisaties in de wijk kunnen beter samenwerken en hierdoor een meer samenhangend
aanbod realiseren.
Er is behoefte aan meer laagdrempelige activiteiten voor ouderen: niet te duur en met goede
vervoersmogelijkheden.
Experts op het gebied van laaggeletterdheid geven aan dat er meer kennis nodig is bij professionals
op het gebied van zorg en welzijn rondom laaggeletterdheid. Zeker omdat dit juist bij ouderen vaker
voorkomt. Hierbij gaat het enerzijds om het herkennen van deze problemen en anderzijds om het
leren communiceren met mensen die moeite hebben met lezen en schrijven.
Verbeteringen volgens ouderen zelf
Oudere inwoners zelf vinden vooral dat verbeteringen nodig zijn in het onder de aandacht brengen
van bestaande activiteiten. Men vindt dat de publiciteit voor deze activiteiten te gering is. Oudere
inwoners geven aan dat informatievoorziening via internet voor veel ouderen niet effectief is, omdat
het veel ouderen ontbreekt aan computervaardigheden. Tegelijkertijd blijkt uit de vragenlijst dat veel
zorg- en welzijnsprofessionals niet op de hoogte zijn van het aanbod aan computercursussen in de
wijk waar 55-plussers gebruik van kunnen maken en er dus ook nauwelijks naar doorverwijzen. Verder
lijkt er behoefte te zijn aan meer gezelligheidsactiviteiten in de wijk en meer lotgenotencontact.
Verbeteringen voor mensen met psychische klachten volgens professionals
Tweederde van de professionals vindt de aansluiting van activiteiten op de behoeften van deze groep
inwoners in Overvecht goed of redelijk en eenderde beoordeelt deze aansluiting als beperkt. In totaal
geeft ongeveer tweederde van de professionals in zorg en welzijn in Overvecht aan dat verbeteringen
nodig zijn in activiteiten gericht op oudere bewoners en/of bewoners met psychische klachten.
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De rode draad qua verbeteringen rondom de aanpak van psychische klachten zijn:
Meer inspelen op inwoners van buitenlandse komaf
Meer samenwerking tussen organisaties
Organisatie van laagdrempelige inloop en doorbreken van zorgmijding bij deze doelgroep.
Ook een beter bereik van de doelgroep is een wens bij professionals. Meerdere professionals
geven aan dat inwoners “stress”3 als iets heel gewoons zien en er daarom ook geen hulp bij
zoeken.
Verder zou de ondersteuning vanuit de diverse organisaties meer op elkaar kunnen aansluiten. Inzage
in welke organisatie wat te bieden heeft, is hierbij een voorwaarde.
Op dit vlak zijn overigens mooie initiatieven gaande in de wijk, bijvoorbeeld vanuit het Platform
Gezonde wijk en door middel van de samenwerking tussen de praktijkondersteuners GGZ en de
buurtteams. Tijdens de bijeenkomst met professionals zijn deze voorbeelden genoemd en is ook
aangegeven dat tijd nodig is om elkaar te leren kennen. Zeker omdat er met alle wijzigingen in de GGZ
en in de rol van de gemeente op het vlak van zorg, veel wisselingen in personeel hebben
plaatsgevonden.

6.2 Aanbevelingen aan de gemeente
De invloed van de gemeente op de uitvoering van gezondheidsbevordering in Overvecht is aanzienlijk.
De gemeente maakt immers lokaal gezondheids–, zorg- en welzijnsbeleid. Ook fungeert de gemeente
als (mede)financier van een aantal cruciale uitvoerende partijen in Overvecht, waaronder Wijk&co, de
buurtteams en Stichting Overvecht Gezond. In deze paragraaf geven we een voorzet voor wat de
gemeente zou kunnen ondernemen op basis van de uitkomsten van dit onderzoek. Er zijn vijf
aanbevelingen geformuleerd.
1. Meer overzicht creëren en samenwerking stimuleren
Tijdens de bijeenkomst met professionals zorg en welzijn gaven meerdere mensen aan dat zij zelf geen
goed overzicht hebben van alle activiteiten in de wijk voor ouderen. Het inzichtelijk maken van dit
aanbod voor professionals zelf is een belangrijke aanbeveling. Er zijn meerdere manieren waarop dit
zou kunnen gebeuren, bijvoorbeeld door het aanbod op een website bijeen te brengen, of door een
jaarlijks overzicht in folderformaat te maken en verspreiden. Voor het stimuleren van meer
samenwerking zijn ook verschillende mogelijkheden: bijvoorbeeld door organiseren van onderlinge
werkbezoeken waardoor organisaties een kijkje in elkaars keuken krijgen, of door bij nieuwe
gemeentelijke subsidieaanvragen de aanvragende organisatie eerst zelf te laten inventariseren wat er
al gebeurt in de wijk. De gemeente zou met de uitvoerende partijen in de wijk in gesprek kunnen gaan
om te kijken op welke manier de gemeente kan stimuleren of faciliteren dat er een beter overzicht
komt en hoe samenwerking tussen partijen geïntensiveerd kan worden .
2. Betere publiciteit over activiteiten
Belangrijk is om het bereik van activiteiten te vergroten door op veel verschillende manieren het
aanbod onder de aandacht te brengen van bewoners. Dit geven zowel bewoners als professionals aan.
Voor ouderen is het belangrijk dat de informatie niet alleen via internet of sociale media wordt
verspreid, maar ook via de meer traditionele kanalen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een vaste rubriek
in Dreefnieuws of het periodiek huis- aan huis verspreiden van informatie. Maar breng de informatie
ook naar mensen toe. Het project “Ouderen in de wijk” biedt hiervoor goede mogelijkheden. Een goed
voorbeeld is ook de brief die juni 2016 is verspreid onder zoveel mogelijk ouderen in de wijk, waarbij
deze brief ook is uitgedeeld op plekken in de wijk waar veel ouderen komen. Dit was een
samenwerking tussen U-centraal, Overvecht Gezond en alle netwerkpartners in Overvecht. Dergelijke

3 Wat men precies verstaat onder “stress” is niet bekend omdat er in de online-enquête geen verdere toelichting is gegeven
op dit antwoord.
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gecoördineerde acties, eventueel met hulp van vrijwilligers, dienen door de gemeente gestimuleerd
en ondersteund te worden.
3. Meer aandacht voor specifieke doelgroepen: laaggeletterden en niet-westerse migranten
Zowel het gebruik van internet als van traditionele schriftelijke kanalen, zoals folders en
krantenartikelen, zijn minder geschikt om de groep laaggeletterden te bereiken. Posters met weinig
tekst en audiovisuele middelen zijn het beste. Bij het gebruik van schriftelijke informatie is het
belangrijk ook deze doelgroep in het achterhoofd te houden bij het ontwikkelen van voorlichting- of
promotiemateriaal. Dat kan door de kern van de boodschap in grote letters en 1 of 2 korte zinnen
weer te geven en te ondersteunen door beeldmateriaal. Bij het organiseren van bijeenkomsten kan
ook gebruik worden gemaakt van audiovisueel materiaal. Op dit vlak is er ook al het een en ander qua
materiaal voor handen waarvan gebruik kan worden gemaakt.
Laaggeletterden lopen verder tegen barrières aan bij het bezoek aan huisartsen, apotheken of
ziekenhuis omdat veel informatie in snelle tijd mondeling gegeven wordt en de informatie voor hen
achteraf niet na te lezen is. Vanuit schaamte laten veel mensen niet weten dat ze laaggeletterd zijn.
Het is daarom van belang meer aandacht te genereren bij professionals in zorg en welzijn voor het
bestaan van laaggeletterdheid. Daarbij gaat het niet alleen om bewustwording, maar ook om het
aanleren van vaardigheden: Hoe herken je het en hoe houd je rekening hiermee in de communicatie?
De gemeente zou hierin een voortrekkersrol kunnen pakken.
Een aantal professionals geeft in het onderzoek aan dat men het bereik van niet-westerse migranten
in de wijk onvoldoende vindt en pleit voor een meer laagdrempelige aanpak, met aandacht voor eigen
taal en cultuur als het gaat om het verminderen van psychische klachten bij deze groep.
4. Verlagen van drempels om actief mee te doen
Opvallend is dat professionals aangeven dat er op een aantal punten sprake is van drempels voor
inwoners om gebruik te maken van het huidige aanbod aan activiteiten op het vlak van zorg of welzijn,
bijvoorbeeld door eigen bijdragen of problemen rondom bereikbaarheid/vervoer. Dit zijn drempels
die regelmatig vanuit bezuinigingen zijn ontstaan en die met de versnellingsaanpak aangepakt zouden
kunnen worden.
Een ander soort drempel die gezondheidsbevordering in de weg kan staan, betreft taal- en
computervaardigheden. Overvecht kent relatief veel mensen die onvoldoende taal en/of
computervaardig zijn. Het verhogen van deze vaardigheden, biedt deze mensen meer mogelijkheden
om informatie te begrijpen en op te zoeken over hun gezondheid. Er zijn cursussen in Overvecht
waarbij mensen taal- of computervaardigheden kunnen aanleren. Deze zijn echter niet of nauwelijks
bekend bij de zorg- en welzijn professionals en er vindt daarom vanuit deze sector nauwelijks
doorverwijzing naar plaats. Het is zinvol om binnen de bestaande overlegplatformen in de wijk te
inventariseren wat een goede manier is om deze doorverwijzing op gang te krijgen. De gemeente zou
de platformen kunnen vragen om op dit punt met een concreet voorstel te komen.
5. Monitoring van wensen van inwoners
Het lijkt er op dat er meer aanbod in de wijk nodig is op het vlak van recreatieve of
gezelligheidsactiviteiten voor ouderen. Denk aan uitstapjes, of vaste clubs waar mensen spelletjes
kunnen doen. Omdat we echter slechts een beperkt aantal ouderen hebben gesproken, kunnen we
niet aangeven voor welk aantal ouderen in Overvecht dit geldt.
De gemeente heeft de middelen om de wensen van ouderen periodiek te monitoren, zodat zorg- en
welzijnsprofessionals hierop kunnen inspelen. Zeker nu mensen langer thuis blijven wonen, is het van
belang te weten wat mensen nodig hebben om dit mogelijk te maken.
Daarbij is ook van belang om te weten hoeveel mensen bepaalde drempels ervaren om sociaal actief
te blijven. Denk bijvoorbeeld aan mogelijke drempels als gevolg van beperkte vervoersmogelijkheden.
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Juist in het kader van de versnellingsaanpak in Overvecht is het van belang een meerjarige meting op
te zetten. Het opstellen van goede meetbare indicatoren vooraf, waarop de projecten in de
versnellingsaanpak zich gaan richten, helpt bij de realisatie van doelen.
Slotbeschouwing: outreachende aanpak nodig
Er zijn meerdere verklaringen denkbaar voor het in de ogen van professionals “beperkte bereik” van
gezondheidsbevorderende activiteiten in Overvecht. Mogelijke oorzaken zijn:
Het is de vraag wat het effect is van de grote nadruk op het thema “eigen kracht” binnen het
beleid, voor kwetsbare inwoners. Deze nadruk kenmerkt zowel het vernieuwend
welzijnsbeleid als het huidige Wmo-beleid. Ondanks de goede intenties van dit beleid, is
wellicht één van de neveneffecten geweest dat voorzieningen die juist heel laagdrempelig
zijn, zoals sociale activiteiten in de buurthuizen of collectieve preventieve GGZ-activiteiten
fors zijn verminderd in Overvecht.
Ook de hoge werkdruk bij professionals, mede door de grote wijzigingen in beleid en
uitvoering per 2015, kan een reden zijn voor het beperkte bereik van
gezondheidsbevorderende activiteiten.
Tot slot geven professionals aan dat er veel nieuwe collega’s zijn komen te werken in
Overvecht, doordat er bij een flink aantal organisaties sprake was van reorganisaties of er
zelfs nieuwe organisaties zijn gekomen in de wijk. Dit maakte dat mensen en organisaties
elkaar tijdelijk iets minder wisten te vinden, en samenwerking niet optimaal was. Overigens
gaven meerdere organisaties aan dat er op dit vlak de laatste tijd sprake is van een
verbetering.
Hoewel het speculeren blijft over de oorzaken van het in de ogen van professionals “beperkte bereik
van gezondheidsbevordering”, zijn de suggesties van zowel professionals als inwoners eenduidig.
Een meer outreachende en laagdrempelige benadering op maat is hiervoor nodig, om vooral het
bereik van kwetsbare groepen inwoners te vergroten. Onder deze noemer vallen feitelijk alle eerder
genoemde aanbevelingen:
Meer overzicht creëren van aanbod in de wijk en samenwerking tussen organisaties
stimuleren.
Betere publiciteit genereren voor gezondheidsbevordering, waaronder ook actief inwoners
opzoeken.
Meer aandacht voor communicatie met specifieke groepen inwoners: laaggeletterden en
niet-westerse migranten.
Verlagen van drempels voor inwoners om actief mee te doen.
Monitoring van wensen van inwoners zodat het aanbod goed aansluit bij de behoeften.
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Bijlage 1: Laaggeletterdheid en gezondheidsvaardigheden
Wat is laaggeletterdheid en hoe vaak komt het voor?
Eén op de negen Nederlanders is laaggeletterd. Zij hebben zoveel moeite met begrijpend lezen en
schrijven dat goed functioneren in het dagelijkse leven moeilijk is. Dat zijn 1,3 miljoen mensen in
totaal. Tweederde van hen is autochtoon en eenderde heeft een niet-Nederlandse achtergrond. Het
komt vaker voor bij ouderen en de eerste generatie niet-westerse migranten.
Factoren die laaggeletterdheid kunnen veroorzaken, zijn de thuissituatie (opgroeien in taalarm gezin),
het onderwijs (onvoldoende aandacht of begeleiding, weinig opleiding) of individuele
factoren (psychiatrische stoornis, verstandelijke beperking, chronische ziekte, dyslexie). Meestal is er
sprake van een combinatie van genoemde factoren4.
Waar hangt laaggeletterdheid mee samen?
Er is een sterke relatie tussen laaggeletterdheid en het opleidingsniveau. Laaggeletterdheid komt
relatief veel voor onder laagopgeleide volwassenen. Ook is er een sterke relatie tussen geletterdheid
en sociaal-economische positie. Ongeveer een derde van de mensen in de laagste
inkomenscategorieën is laaggeletterd5. Laaggeletterde mensen zijn zeer in het nadeel op de
arbeidsmarkt. Ze zijn veelal aangewezen op onaantrekkelijk laagbetaald werk zonder een loopbaan
perspectief. Voorts zijn relatief veel laaggeletterden werkzaam in gesubsidieerde arbeid (bijvoorbeeld
sociale werkplaatsen). Laaggeletterdheid komt relatief veel voor onder mensen zonder betaalde
arbeid (bij voorbeeld huisvrouwen) en mensen met een uitkering (bijstand, WW, WAO en AOW).
Inwoners van buitenlandse afkomst
Van de ongeveer 1,5 miljoen laaggeletterden is een half miljoen van buitenlandse herkomst.
Het gaat hierbij niet om een homogene groep. Allereerst zijn er de mensen die in hun land van
herkomst weinig of geen onderwijs hebben genoten en niet gealfabetiseerd zijn in hun eigen
moedertaal. Dit is vooral bij niet-westerse migranten het geval en het meest speelt dat bij vrouwen.
Dit kan onder meer liggen aan de tradities in de landen van herkomst, waar de leerplicht slechts in
formele zin bestaat en waar meisjes minder onderwijskansen hebben.
In Nederland zijn vooral allochtone huisvrouwen zonder veel activiteiten buitenshuis en zonder veel
contacten met Nederlanders laaggeletterd.
Ook zijn er de mensen die wel gealfabetiseerd zijn in hun eigen taal, maar die de Nederlandse taal niet
of onvoldoende beheersen. Hier is geen sprake van laaggeletterdheid, maar van taalproblemen die te
maken hebben met het leren van een vreemde taal.
Als laatste groep kan genoemd worden de tweede generatie allochtonen. Veel allochtone kinderen
groeien op in een andere thuistaal dan het Nederlands en/of er ontbreekt een cultuur waar
schriftelijke communicatie heel gewoon is. Dit kan ertoe leiden dat ze een taalachterstand in
Nederlands oplopen die op school niet meer in te halen is en die vervolgens een funeste uitwerking
heeft op de onderwijscarrière.
Wat is de relatie tussen laaggeletterdheid en gezondheidsvaardigheden?
Voor laaggeletterden is het moeilijk om gezondheidsadviezen te begrijpen, erover te communiceren
en deze toe te passen. De meeste van hen hebben dan ook lage gezondheidsvaardigheden.

4

Artikel “Laaggeletterdheid steeds groter probleem, Céline van Klei-van Kleffens en Ronald Smit in Medisch
Contact, februari 2016
5 Laaggeletterdheid, Leidraad voor doorverwijzers, CINOP, s’ Hertogenbosch, 2008
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Gezondheidsvaardigheden of ‘Health Literacy’ zijn de vaardigheden die mensen nodig hebben om
informatie over gezondheid te verkrijgen, te begrijpen en toe te passen.
Voor kwaliteit en toegankelijkheid van zorg zijn gezondheidsvaardigheden noodzakelijk.
Er zijn drie typen van vaardigheden:
Functioneel (zoals lezen en schrijven, rekenen, zoeken op internet)
Interactief of communicatief (zoals begrijpend lezen, abstract denken, hoofd- van bijzaken
scheiden, reflecteren)
Kritisch (zoals toepassen van informatie, ordenen, vooruitdenken, prioriteiten stellen)
Laaggeletterden hebben met alle drie vaardigheden moeite. Mensen die niet laaggeletterd zijn,
kunnen niettemin ook moeite hebben met interactieve en kritische vaardigheden en daarom moeite
hebben om over gezondheid te communiceren en adviezen goed toe te passen. De totale groep
mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden is dan ook veel groter dan laaggeletterden alleen.
Volgens een berekening van onderzoeksinstituut Nivel gaat het in totaal om zo’n 28 procent van de
volwassenen in Nederland6.
Wat is de samenhang tussen gezondheidsvaardigheden en gezondheid?
Er is een samenhang tussen beperkte gezondheidsvaardigheden en een slechtere gezondheid.
Ouderen, laagopgeleiden en niet-westerse migranten zijn sterker vertegenwoordigd in de groep
mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Bij deze groepen is tevens vaker sprake van
slechtere gezondheid, bijvoorbeeld als het gaat om astma, diabetes, kanker, hart- en vaatziekten en
psychische problemen. Deze problemen komen bij deze groepen beduidend vaker voor dan bij andere
bevolkingsgroepen7.

6 Zie www.pharos.nl.
7 Factsheet laaggeletterdheid en gezondheidsvaardigheden, Pharos.
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Bijlage 2: Bronnen desk research
Diverse documenten op www.volksgezondheidsmonitor.nl, waaronder:
 Factsheet Gezondheid Utrechtse Volwassenen wijk Overvecht, 2014
 Utrecht Overvecht Wijkgezondheidsprofiel 2010 Wijkwijzer 2015
 Volksgezondheidsmonitor Utrecht 2010
Andere documenten:
 Memo gemeente over hoge zorgkosten 2011-2013 op basis van Vektis-bestanden
 Krachtwijkenmonitor 2014
 Wijkwijzer 2015
 Artikel: Wat is de werkwijze van zorg- en welzijnsorganisaties in Utrecht en Amsterdam om
de hoge zorgconsumptie in achterstandswijken te verlagen? Jennifer van den Broeke, Thomas
Plochg, Hanneke Schreurs, Sabine Quak, Mascha Egberts,Ellen van der Vorst, Arnoud
Verhoeff, Karien Stronks. Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 1/2014.
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Bijlage 3: Open antwoorden op de vragenlijst voor professionals
Vraag: Kunt u uitleggen in welk opzicht het aanbod in Overvecht beperkt of slecht aansluit bij de
behoefte van 55-plussers? Gaat het bijvoorbeeld om het type activiteiten, missen er specifieke
activiteiten, betreft het de wijze van doorverwijzing naar deze activiteiten etc.
Afstand te ver, te weinig PR, sommigen ook te hoge bijdrage voor deelname.
Bepaalde clubs halen subsidie binnen voor dit thema, maar gebruiken deze niet zoals
bedoeld.
De begeleiding naar de activiteiten toe. Mensen worden aangemeld, maar vaak zijn er
drempels. De mensen 1op1 activeren en 1op1 naar toe begeleiden zou wenselijk zijn.
Doelgroep ouderen is complex: allochtoon, laag sociaal, middenklasse.
Er is met name beperkt aanbod in vrouwengroepen. Hier is veel vraag naar onder de
islamitische doelgroep. Dit kan zijn zwem-, fitness- of gymgroepen. Dit is er wel beperkt
maar is vaak erg duur.
Er is weinig stimulatie.
Er zijn te weinig activiteiten/vrijwilligers om iets met de ouderen te doen. Denk daarbij
aan een stukje wandelen o.i.d.
Het volume aan activiteiten is te klein. vervoer naar en van activiteiten blijft een
aandachtspunt. continuïteit en soms ook kwaliteit van recreatieve activiteiten die door
welwillende wijkbewoners worden georganiseerd blijft een doorlopend aandachtspunt.
overzicht en samenhang van activiteiten ontbreekt: er is geen programmatische visie of
'thema eigenaar'. ik denk dat de prijs hoog is: eenzaamheid, ervaren gezondheid maar
ook het bevinden van zich gehoor en gezien voelen. Het verdwijnen van de infrastructuur
aan lichte voorzieningen voor senioren (recreatie in de wijk) versterkt bij een deel van
deze groep het gevoel van verlaten zijn en zich niet meer thuis voelen. Deze gevoelens
vinden deels hun weg in gepolariseerd stemgedrag en afkeer van stedelijk bestuur en
professionele organisaties in het algemeen.
Ik denk dat men niet altijd kan doorverwijzen omdat men niet op de hoogte is wat er
gebeurt in de wijk. Ook denk ik dat de doelgroep nog niet goed in beeld is.
Lange wachtlijsten, soms onervaren personeel, hoge eigen bijdrage, te hoge kosten
medicatie.
Mensen worden slecht bereikt, zich uitend in moeizame deelname aan activiteiten.
Mensen zeggen samen te werken, maar dat valt in de praktijk tegen vanwege gevoel van
concurrentie. Daarnaast is er veel verwacht van de sociale huiskamers, als oplossing voor
veel problemen van o.a. oudere wijkbewoners. De vraag is of zij daar echt komen en of
wat er gebeurt, aansluit bij hun behoeften.
Aanbod is onbekend of geen activiteiten. Niet zichtbaar.
Onvoldoende rekening houden met beperkte gezondheidsvaardigheden.
Ouderen die ons benaderen geven regelmatig aan behoefte te hebben aan
bijeenkomsten die wat dieper gaan en meer inhoud hebben, bijv. met elkaar in gesprek
gaan over een bepaald actueel onderwerp, of over hoe je in het leven staat en hoe
mensen van verschillende (religieuze) achtergronden dit beleven.
Ouderen worden beperkt geïnformeerd over de mogelijkheden.

Kansen verbeterde gezondheidsbevordering Overvecht

28

Vraag: Welke verbeteringen zijn er volgens u nodig in de activiteiten op het gebied van
gezondheidsbevordering voor ouderen in Overvecht?
Overdracht van gegevens na ontslag ziekenhuis; medicatiewijzigingen- periodieke controle
van medicatie; is alles nog wel nodig? Of kan patiënt minder gebruiken; en wat wil patiënt
zelf; THERAPIETROUW.
Activiteitenprogramma's
Beter screenen zodra patiënt in beeld komt. Gezondheidsvoorlichting en opvoeding in
groepsverband, sociaal netwerk/ draagvlak vergroten, vrijwilligers opleiden en inzetten i.p.v.
met uitkering op de bank. Geen Quick fit huisartsenzorg, maar meer tijd voor beoordelen
samenhang klachten/ leefstijl/ problemen op diverse levensdomeinen.
Betere communicatie, meer vrijwilligers.
Betere informatievoorziening voor doelgroepen, ook niet digitaal. Meer bekendheid en
overzicht van wat er mogelijk is.
Betere samenhang en afstemming. Doelgroepgericht. Betere bekendheid en toeleiding.
Betere voorlichting van de mogelijkheden.
Communicatie met ouderen, beweging voor ouderen, activiteiten voor ouderen.
Echt weten wat er bij de ouderen leeft. Waarom bieden wij dit aan?
Een actievere benadering om de oudere te bereiken. Meer zicht op de ouderen die zich
nergens melden en soms ook lange perioden niet bij de huisarts in beeld zijn. Een
laagdrempeliger systeem om ouderen naar de activiteiten te vervoeren. Regiotaxi is vaak lang
wachten: te laat komen, of na een activiteit buiten in de schemer wachten op de taxi is een
angst voor veel ouderen. Een busje dat een rondje rijd om iedereen voor een activiteit op te
halen zou beter zijn.
Gezamenlijk aanbod van alle wijkpartijen.
Gezond eten, bewegen, luchtkwaliteit (fijnstof).
Het kan altijd beter! het is soms lastig wanneer deze doelgroep niet zichtbaar is binnen de
ouderenzorg, welzijn, eerste lijn etc. om hen te bereiken. Wanneer deze mensen ook bereikt
zou kunnen worden zou er qua preventie meer aan gedaan kunnen worden.
Het zou fijn zijn een ontmoetingsplaats of gelegenheid om een kopje koffie te drinken te
creëren.
Op het belangrijkste onderdeel 'eenzaamheid bestrijden' gebeurt wel veel qua
samenwerking, maar is ook een lastig onderwerp. Uit de huidige samenwerking zou ook meer
kunnen blijken wat goed gaat en waar wellicht toch nog wel meer behoefte aan is.
Ik zie dat vervoer vaak een probleem is als mensen beperkt mobiel zijn. Mensen willen wel
maar kunnen niet. Daarnaast ervaar ik ook bij deze groep een grote afstand tot nieuwe
activiteiten en mensen. Activiteiten en contact zouden nog laagdrempeliger moeten worden.
Laagdrempelige activiteiten: samen bewegen en in samen zijn.
Laagdrempelige inloop.
Laagdrempelige programma's voor de groep 55-65 jr.
Meer aandacht voor zingeving en levensvragen door mensen die hiervoor zijn opgeleid
(geestelijk verzorgers/zingevingsdeskundigen).
Meer actief activiteiten organiseren, niet enkel faciliteren of mogelijk maken. Een team van
deskundigen (wijkbewoners, professionals) dat zich concreet met uitvoerende taken gaat
bezig houden ter versterking van de samenhang en programmering van activiteiten. Samen
Overvecht is te licht als vehicle.
Meer bekend maken naar de ouderen toe. Drempel lager maken en meer gericht in de wijk
situaties.
Meer bekendheid geven wat er gebeurd in Overvecht. De meeste ouderen weten niet waar
ze het moeten halen.
Meer bekendheid van de mogelijkheden. En het liefst dat soort dingen samenvoegen. Zodat
je maar op een plek hoeft te zijn om met je vragen er na toe te gaan.
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Meer gericht op de bevolkingsgroepen met hun eigen cultuur en nog meer richten op
wegnemen barrières deelname door bewoner en samenwerking organisaties.
Meer informatie verstrekking: wat er allemaal mogelijk is. Dit is zelfs voor ons als
hulpverleners niet duidelijk.
Meer samenwerking tussen partijen.
Mogelijk meer professionals, meer huisbezoeken, thuiszorg, etc. etc.
Ook weer het bereiken van de doelgroep, hoe worden meer mensen ingelicht? Vaak komen
de eenzame ouderen niet veel buiten en vragen niet snel hulp. Hoe kun je ook die groep
bereiken?
Resultaatloze subsidieslurpende stichtingen moeten opgedoekt worden. Er gaat veel geld in,
maar het resultaat is minimaal.
Ruimere declaratie mogelijkheden bij de zorgverzekeringen.
Samenwerking tussen verschillende partijen.
Verbinden vraag en aanbod, rekening houden met beperkingen van de bewoners.
Versnipperd aanbod, communicatie over wat er is kan beter, wie maken er echt gebruik van?
Voor mij als medisch specialist zou ik willen weten wie of wat aanspreekpunt is voor deze
activiteiten zodat ik mijn patiënten hierop kan wijzen.
Voorlichting in verzorgingshuizenfolders team thuiszorg voor cliënten.
Vragen wat ouderen zelf willen.

Vraag: Aan de professionals die ontevreden zijn met de samenwerking in de wijk met betrekking tot
de doorverwijzing van 55-plussers, is gevraagd wat er zou moeten verbeteren aan deze
doorverwijzing.
Betere communicatie en snellere handelingen.
De groepen moeten eerst te vinden zijn.
Een soort stroomschema ontwikkelen: wie hoort waar voor welk probleem.
Er wordt te weinig warm doorverwezen, er mag meer moeite voor klant gedaan worden
zonder het over te nemen. Concurrentie blijft een punt.
Geen sprake van samenwerking.
Ik zie momenteel geen samenwerking voor deze doelgroep.
Meer aansluiting bij elkaar en bij bestaande verenigingen en sportfaciliteiten.
Meer met elkaar praten en contact zoeken over wat er gaande is. Dus niet allemaal op eigen
houtje werken.
Neutraal en objectief doorverwijzen. Concurrentie van initiatieven of organisaties moeten de
cliënt centraal stellen.
Onafhankelijk en objectief.
Organisaties moeten meer samenwerken, ze zijn nog erg op zichzelf gericht.
Sociale buurtteams functioneren slecht. Hebben niet geleerd samen te werken, opereren
alleen op hun eigen eiland.
Minder laissez faire.
Vraag: Aan de professionals die de activiteiten in Overvecht voor inwoners met psychische klachten
beperkt of slecht vinden aansluiten op de behoeften van deze doelgroep, is gevraagd in welk opzicht
zij deze aansluiting beperkt of slecht vinden.
Aansluiting van GGZ bij Marokkaanse gemeenschap, maar ook andere afkomst, is te beperkt.
Insteek moet laagdrempeliger, niet te expliciet eerst op GGZ, en met meer inzet van mensen
met dezelfde achtergrond. Reguliere hulpverlening is grotendeels inzet van autochtone
Nederlanders.
Er is vrij veel aanbod op het onderwerp psychische klachten. Toch vraag ik me af of
deelnemers de weg hier naar toe weten te vinden. In gesprek met bewoners blijken veel

Kansen verbeterde gezondheidsbevordering Overvecht

30

mensen klachten van stress te hebben, maar dit als "gewoon" te beschouwen. Ze weten het
aanbod nog onvoldoende te vinden.
Groep met lage gezondheidsvaardigheden komt niet aan/kan vraag niet formuleren/heeft
geen geld etc.
Het aanbod zie ik bij de huisartsenpraktijk en fysio en daar moet je maar net komen. Er zou
betere informatie over moeten komen.
Ik geloof niet dat bewoners weten wat het aanbod is. Ik ervaar als buurtteammedewerker al
hoe lastig het is om dit overzicht te hebben (en houden). Daarnaast ervaar ik dat er bij
psychische problematiek een enorme drempel bestaat om ergens zelfstandig op af te gaan.
Ik heb het idee dat deze doelgroep nauwelijks bereikt wordt.
Mijn indruk is dat er behoefte is aan ondersteuning, maar in het verleden is het niet
eenvoudig gebleken om op groepsaanbod te organiseren, omdat er allerlei beperkingen zijn
om daadwerkelijk op een bepaald tijdstip een groep te organiseren met deelnemers die
daadwerkelijk komen. Organisatorisch: vraaggericht werken betekent iets organiseren als je
voldoende mensen weet die het zouden willen: gaat tijd overheen, wil degene die je het eerst
in beeld had nog steeds en past de uitgekozen tijd uiteindelijk etc. Vereist ook veel
afstemming tussen potentiële verwijzers.
Bij positieve gezondheid past meer: individueel kijken wat iemand zou willen en minder
focussen op het probleem. In die zin zijn de klachtgeoriënteerde groepsbijeenkomsten
wellicht niet een groot gemis. Toch denk ik dat mensen zelf "gewoon van hun probleem af
willen". Begeleiding naar het zoeken naar de eigen kracht en op wellicht op een ander domein
een stap zetten waarmee de psychische klacht ook verdwijnt kost ook tijd, aandacht. Eigenlijk
nu voor mij lastig in te schatten of mensen zich nu voldoende ondersteund voelen, zonder
cursusaanbod, maar wel met individuele aandacht van buurtteam, sociaal makelaar, POHGGZ of bestaande buurtactiviteiten.
Probleem bij doorverwijzing: een groep mensen komt niet aan bij activiteiten zonder
persoonlijke begeleiding. Regels en indicaties en wachttijden staan in de weg. (vooral bij
aanvullende zorg en instellingen) Weinig overzicht en coördinatie met betrekking tot
activiteiten.
Te weinig aandacht. Veel tijd tussen de ene afspraak en het vervolg.
Vraag: Aan de professionals die vinden dat er verbeteringen nodig zijn in de activiteiten op het gebied
van gezondheidsbevordering op het vlak van psychische klachten is gevraagd naar de verbeteringen
die nodig zijn.
Meer lokale GGZ. Meer mogelijkheden om te werken met tolken/groepen te starten in een
andere taal dan de Nederlandse.
Aandacht voor collectieve preventie GGZ activiteiten is met de komst van de Basis GGZ en
alle veranderingen in het werkveld sterk verminderd. Vroeger werd de GGZ-preventie
vergoed door de ziektekostenverzekering, maar die financiering is nu onder andere naar de
POH GGZ gegaan. We kunnen nu alleen nog collectieve preventieactiviteiten uitvoeren die
gefinancierd worden door de gemeente, maar de gemeente wil dat deze activiteiten zoveel
mogelijk vanuit de bewoners zelf geïnitieerd worden. Daarnaast worden veel taken
neergelegd bij de buurtteams, maar het geven van bijvoorbeeld groepsvoorlichting behoort
tot op heden nog niet tot hun taakstelling. Wel denken ze mee in o.a. de werkgroep mentale
gezondheid om te kijken hoe we de GGZ-preventiedeskundigheid die aanwezig is in de wijk
weer opnieuw vorm kunnen geven met inachtneming van het nieuwe werken: eigen kracht,
vraaggericht, eigen netwerk versterken en gebruiken etc. Een verbetering zou zijn als er
vanuit de buurtteams ook preventieactiviteiten worden georganiseerd. Zij zitten dicht bij het
vuur en staan in nauw contact met de bewoners.
Als organisatie voor geestelijke verzorging (Zin in Utrecht) worden wij nogal eens benaderd
door mensen die behoefte hebben aan gesprek met een geestelijk verzorger buiten de
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traditionele instituten om. Ze vragen expliciet of we "niet van de kerk" zijn. Vaak hebben zij
al een traject met het buurtteam en/of psycholoog gehad of loopt er een traject en blijkt dit
toch onvoldoende te zijn. Het zou voor de meer kwetsbaardere Utrechters een vooruitgang
zijn, als geestelijk verzorgers in staat worden gesteld om samen met sociaal makelaars in
buurthuizen luisteruren en groepsbijeenkomsten in te richten op basis van thema's rond
eenzaamheid, omgaan met ouderdom, levensbalans opmaken etc., maar ook voor
islamitische jongeren die op zoek zijn naar hun identiteit.... of migrantenouderen en
migranten mantelzorg.... het bestaande aanbod is voor deze doelgroepen inhoudelijk echt te
mager, zo is onze ervaring. Dergelijke bijeenkomsten hebben een grote preventieve
gezondheidsbevorderende waarde en haalt mensen uit hun isolement. Het draagt bij aan
vermindering van angst, stress en frustratie en leidt tot een grotere sociale cohesie in de wijk.
Daarnaast zou het, met het oog op de doelgroep, wenselijk zijn als er meer concrete
samenwerking komt met huisartsen, buurtteams, wijkverpleegkundigen en geestelijk
verzorgers. Dit bestaat in een zorginstelling wel: waarom niet in het extramurale domein?
Begeleiding van jongeren/jong volwassenen in de wijk. Ik zie veel jonge allochtone mannen
die werkeloos zijn, nog bij hun ouders wonen en depressieve klachten hebben. Huisvesting
zou ook verbeterd moeten worden, daar hoor ik veel klachten over.
Beter aanbod.
Betere signalering bij psychische klachten en weten waar je dit aan door moet geven. Het
herkennen van de psychische problemen bij cliënten door de verzorgende.
Bewoners met psychische problemen meer dan nu het geval is zelf mee laten bepalen,
bedenken, uitvoeren van activiteiten ter bevordering van de psychische gezondheid.
Dat de bewoner niet echt durven om naar een GGZ instelling te gaan, omdat ze dat voor zich
niet in kunnen vullen. En er schuilt angst.
De bewustwording zou vergroot moeten worden. Wij merken dat er op dit terrein nog veel
te winnen valt. Zelf zijn we daar ook mee bezig (de beweeg- en vitaliteitsmakelaars) om het
gesprek over dit thema met de doelgroep aan te gaan. Dit helpt, maar dit zou breder ingezet
kunnen worden. Wij merken dat de doelgroep het als "normaal "beschouwt dat ze stress
hebben en het moeilijk vinden om hier "wat mee te doen".
Duidelijkere route: beter zicht op aanbod voor professionals.
Een beter overzicht is nodig; begeleiding bij overwinning drempels is nodig voor bepaalde
groepen mensen. Er is dan maatwerk nodig, persoonlijke begeleiding. Slechten van
indicatieregels en financiële beperkingen.
Er is een grote groep wijkbewoners die we niet bereiken, ze zijn geïsoleerd. Er wordt in het
algemeen, de laatste jaren, een beroep gedaan op eigen initiatief. Daarnaast is er de trend
om met vrijwilligers te werken. Ik denk dat dit ten koste gaan van de mensen die soc.
psychisch, erg kwetsbaar zijn. Zij zullen zich meer isoleren en niet gezien en gehoord voelen.
Gericht op veilig gevoel bij bewoners.
het bereiken van de patiënten, ik spreek vaak mensen die niet op de hoogte zijn.
Het opschalen van cliënten van het buurtteam gaat niet soepel.
Laagdrempelig en in eigen taal en cultuur.
Meer algemene bekendheid geven bv. in een supermarkt. Daar komt bijna de hele bevolking
en dan eenvoudige toegang.
Meer laagdrempelige inloop op verschillende plekken in de wijk. Veel meer maatjes/buddy’s
om 1 op 1 te begeleiden naast professionele zorg of als de situatie stabiel is als vervolgstap.
Meer richten op specifieke groepen met een eigen cultuur.
Meer samenwerking tussen de verschillende organisaties in de wijk. Signalen en initiatieven
meer delen en samen optrekken. Aanbod voor iedereen inzichtelijk maken.
Meer samenwerking tussen huisartsen, buurtteams en GGZ aanbieders.
Meer tijd voor cliënten maken.
Meer voorlichting bij teams thuiszorg zodat er sneller kan worden doorverwezen.
Nog laagdrempeliger.
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Overvecht diverse wijk. De gemeenschappen van bijvoorbeeld Marokkaans, Turkse of
Afrikaanse komaf, worden onvoldoende bereikt. En er is meer samenwerking nodig. Of
verdergaand: wijkgerichte GGZ voor sluitende aanpak waardoor versnippering door
verschillende organisaties wordt tegen gegaan.
Snellere doorloop, zodat de inwoner niet op het moment van goede motivatie heel lang
moeten wachten. Betere samenwerking tussen alle disciplines. Meer preventie in de
huisartspraktijk zodra eerste symptomen/ klachten zich aandienen.
Snellere intakes, minder eigen bijdrage.
Vaak zijn mensen met psychische problemen zorgmijdend. Ik denk dat hier extra aandacht
voor moet komen. Heb het idee dat er momenteel een grote groep niet of nauwelijks bereikt
wordt.
Wegwijs maken naar de hulp instanties, dus bemiddeling.
Wellicht nog betere afstemming tussen betrokkenen over wat zien we en is er voldoende
ondersteuning mogelijk of mist er iets.
Wijkteam voor GGZ dat werkt vanuit diversiteit en dus ook divers is samengesteld. Meer peerto-peer, zelfhulp bevorderen. Hiervoor structuren opzetten waardoor mensen elkaar kunnen
ontmoeten en elkaar kunnen ondersteunen.
Vraag: Aan de professionals die ontevreden zijn over de samenwerking in de wijk m.b.t. de
doorverwijzing van mensen met psychische klachten is gevraagd wat er zou moeten verbeteren.
Laagdrempeliger en makkelijker op- en afschalen tussen verschillende hulpverleners
(wanneer er meer zorg nodig is, en wanneer dat niet meer het geval is). Verder meer
integratie van partijen die niet direct betrokken zijn bij geestelijke gezondheidszorg, maar wel
degelijk een deel kunnen uitmaken van de behandeling (woningbouwverenigingen, sociale
dienst, bewindvoering etc.).
De visie van de sociaal makelaars sluit niet aan bij de psychiatrische cliënt.
Helderheid wie wat doet. Er zijn veel initiatieven die elkaar volgens mij niet altijd goed
aanvullen en weten te vinden.
Ik heb op het moment niet het volledige beeld, bovendien speelt hierbij de grens tussen
klachten/medisch en meer op het preventieve vlak. Daarom een deeloplossing: We zijn op
dit moment binnen het Platform Gezonde Wijk bezig met een keuzehulp Mentaal
welbevinden voor professionals, waarbij doorverwezen kan worden naar bepaalde schakels
met overzicht van mogelijkheden om zelf iets aan het mentaal welbevinden te doen en
daarbij de mogelijkheid voor een individueel advies. Dat doen we omdat we denken dat het
zinvol is en de onderlinge samenwerking kan verbeteren.
Informatie sociale kaart en scholing.
Kortere wachttijden.
Maatwerk bieden.
Meer doorverwijzen vanuit basiszorg naar gespecialiseerde begeleiding. Ook voor korter
durende intensieve ondersteuning. Deze ondersteuning kan grote preventieve werking
hebben. Meer signalen delen en eerder in actie komen met outreachende een gezamenlijke
aanpak. Buurtteams hebben hier belangrijke rol in. Zij hoeven echter niet alle uitvoering te
doen. Expertise inzetten voor passende begeleiding blijft noodzakelijk bij specifieke
psychiatrische problematiek.
Meer op elkaar aansluiten. Meer gebruik maken van elkaars deskundigheid. Ook voor kortere
periodes. Mijn beeld is dat de basiszorg nu te veel afvangt, waardoor wijkbewoners niet altijd
de zorg of ondersteuning krijgen die ze wel nodig hebben.
Samenwerking met onze organisaties voor geestelijke verzorging zou echt structureel beter
moeten. Misschien dat dit komt doordat er extramuraal onbekendheid is met het vak
geestelijke verzorging en omdat wij in Utrecht nog niet zo lang bestaan. Ik denk dat soms
onderschat wordt wat een geestelijk verzorger kan betekenen in bepaalde situaties.
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Bijlage 4: Deelnemers expertmeeting laaggeletterdheid en afsluitende
bijeenkomst met zorg- en welzijnsprofessionals
Deelnemers expertmeeting laaggeletterdheid, 23 mei 2016
Naam
Organisatie
Marlies Olthuis

Stichting Lezen & Schrijven

Hester Bommel

Pharos

Celine van Klei

Gemeente Utrecht, jeugdarts

Annet Hofmeijer

Gemeente Utrecht

Willemien Meiberg

Indigo

Graddie Jansen

Taalambassadeur Stichting Lezen & Schrijven

Deelnemers afsluitende bijeenkomst voor zorg- en welzijnsprofessionals,
30 juni 2016
Naam

Organisatie/Functie

Rabia Hardouch

Adviseur Gezondheid / Culturele aspecten

Evelien Brüggemann

Eerstelijnscentrum Carnegiedreef

Godelieve van Liebergen

Zin in Utrecht

Rabia Harchaoui

Wijk en Co

Erna Broekman

Buurtiniatief Oke Nu Overvecht

Noor Gudden

Taal doet meer

Roos Wissink

U-centraal

Marianne van der Horst

Volksgezondheid

Jacqueline van Riet

huisartsenpraktijk Overvecht

Erik te Biesebeke

POH GGZ

Adey Tesfa

Buurtteam

Erik Fritschij

Buurtteam

Martine Bouhuis

Lister

Suzan Bogers

Lister

Jeroen Blokland

Axion Continue Huis aan de vecht

Alieke van Dijken
Hacer Günes

Wijkverpleegkundige Buurtzorg
U Centraal groepsgerichte activiteiten
multiculturele groepen

Nelleke Wuurman

Wijkraad Overvecht

Theo Mathot

trainer/coach Indigo

Barbara Meilof

Buurtteam Vechtzoom
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