
Nieuwsflits

Aan tafel met: Pact voor 
de ouderenzorg





Bijeenkomst Aan tafel met: Pact voor de 
ouderenzorg bruist van de inspiratie
Donderdag 28 maart 2019

‘Laat vandaag een start zijn van heel veel nieuwe initiatieven’, was de uitnodiging van Erik Gerritsen (directeur-generaal 
ministerie van VWS) tijdens het congres Aan tafel met: Pact voor de ouderenzorg, 28 maart in Nieuwegein. 
Meer aansporing hadden de pakweg 250 aanwezigen niet nodig want de middag gonsde van de activiteit. 
Dagvoorzitter Janny van der Heijden lichtte het thema van de dag toe: voeding. ‘Het is veel meer dan voedsel naar 
binnen werken’, zei ze. ‘Als je ouder wordt, wordt het misschien wat ingewikkelder. Het aantal sociale contacten neemt 
af, de partner overlijdt en degene die achterblijft heeft geen zin om alleen voor zichzelf te koken of heeft dat misschien 
nooit geleerd. Maar het wordt ook steeds belangrijker, want voeding en vitaliteit hebben alles met elkaar te maken.’ 

Werklunch: eten en praten over eten
Het eerste onderdeel van het congres was een werklunch waarin deelnemers in kleine groepjes met elkaar in discussie 
gingen op basis van drie vragen van ouderen die waren opgehaald van de regionale netwerken ouderen. De eerste: een 
vrouw wiens man recent is overleden. Hij kookte altijd en nu moet zij dat doen. Hoe krijgt zij dat onder de knie? De eerste 
gedachte die werd uitgesproken was: laat haar aansluiten bij een eetclubje. Maar dit riep direct de terechte vraag op of dit 
wel het antwoord is op de vraag die de vrouw stelt. Ze geeft immers aan wel te willen maar niet te weten hoe. Verbinding 
met een maatje dat haar helpt om te leren goede en gezonde maaltijden voor zichzelf te bereiden sluit dan ook veel beter op 
haar vraag aan. De conclusie was duidelijk: aansluiten op de vraag, niet invullen.

Om ouderen te helpen om een verantwoord voedingspatroon te handhaven. Supermarkten aanspreken op hun 
maatschappelijke bijdrage bijvoorbeeld, door ingrediënten en recepten voor eenpersoonsgerechten tegen een schappelijke 
prijs in het assortiment op te nemen. Vrijwilligersorganisaties inzetten om het beeld van een buurt in kaart te brengen. Als 
op basis daarvan aanbod wordt ontwikkeld, biedt dat mensen niet alleen goede voeding maar helpt het ook tegen de 
eenzaamheid. Dit aanbod kan bijvoorbeeld een eet- of kookclub zijn, maar ook een restaurant dat iedere maand een diner 
voor ouderen aanbiedt tegen een gereduceerde prijs. 



De tweede casus – een vrouw die graag vegetarisch wil koken 
maar geconfronteerd wordt met een man die geen kaas 
lust – leidde aanvankelijk tot wat verwarring. Supermarkten 
bieden toch voldoende vegetarische gerechten, en er zijn 
toch kookboeken en websites voor vegetariërs? Maar ook 
hier leidde korte discussie vanzelf tot de bevinding dat het 
belangrijk is om naar de vraag achter de vraag te kijken. Niet 
iedereen heeft het in zich om tot creatieve oplossingen te 
komen, dus kan het helpen om oplossingen dichtbij te brengen. 
Bijvoorbeeld door diëtisten op buurtniveau in bijeenkomsten 
te laten vertellen hoe bij vegetarisme tot een gebalanceerd 
dieet kan worden gekomen. 

Hoe belangrijk het is om mensen met kennis van zaken te betrekken om tot goede voedingsoplossingen te komen werd 
duidelijk bij de derde casus. Een verpleeghuis wil aansluiten op de wens tot rijstmaaltijken voor haar Indische bewoners. 
Maar bij bewoners met slikproblemen moet de rijst worden gemalen, wat de smaakbeleving aantast. De oplossing: zorgen 
voor direct contact tussen de kok en de eter. Een kok die de smaakbehoefte van de bewoner kent, kan daar – ook als 
slikproblemen een beperking vormen – heel goed op inspelen en toch voor smakelijke maaltijden zorgen.

Het marktplein: ideeënrijke voedingsbron
Het marktplein van het congres Aan tafel met: Pact voor de 
ouderenzorg maakte in één oogopslag duidelijk hoeveel mooie 
ontwikkelingen op het gebied van voeding er al zijn. De 
bezoekers vonden – en namen – hier volop de ruimte voor het 
‘ontmoeten, inspireren en verbinden’ waartoe dagvoorzitter 
Janny van der Heijden hen had uitgenodigd. Diverse partijen 
lieten voorbeelden zien van voedingsoplossingen die aansluiten 
op de behoefte van ouderen. Het programma TOM (Thuis 
Onbezorgd Mobiel) kon de resultaten bekendmaken 
van onderzoek naar de gecombineerde inzet van voeding, 
beweging en sociale interactie om de mobiliteit van ouderen te 
verbeteren en daarmee valincidenten te voorkomen. 

Carezzo biedt eiwit verrijkte voedingen voor het hele dagmenu. Spar biedt maaltijden die in kleine buurtkernen worden 
bezorgd door vrijwilligers die ook meteen een oogje houden op hoe het met mensen gaat. Het onderzoekt in het verlengde 
hiervan een eHealth-toepassing waarbij ook een zorgverlener op afstand kan meekijken. Uitgekookt laat maaltijden 
thuisbezorgen bij ouderen door semi-vrijwilligers (bijna allemaal zelf gepensioneerden), die daarbij meteen kijken hoe het 
met iemand gaat.

Omring werkt samen met Texelse boeren om de zelfstandig wonende ouderen op het eiland dagelijks een gezonde maaltijd 
te bieden op basis van lokale producten. Thuisafgehaald brengt buurtgenoten bij elkaar om hen goed en lekker te laten eten 
en daarbij direct kennis te laten maken met elkaar. Ook Liefs van oma brengt ouderen bij elkaar, in dit geval door hen 
gezamenlijk soepen te laten bereiden op basis van groenten die boeren uit de omgeving onverkoopbaar achten. De ouderen 
eten ook samen en het overschot wordt voor verkoop aangeboden aan restaurants en bedrijven. 
Mannen onder de pannen biedt eveneens een combinatie van maaltijdbereiding, eten en sociaal contact. Stichting ZaaiGoed 
richt zich in het bijzonder op ouderen met dementie. Het haalt hen de natuur in voor groenprojecten. 



CareFacilitair biedt een nieuwe kijk op facilitaire 
dienstverlening in zorginstellingen en schoolt 
zorgmedewerkers om oog te hebben voor voeding. 
Holland Food Service levert dagelijks producten aan zo’n 
30.000 mensen in de zorg, horeca, catering en thuis. 
Diverzio biedt het programma Duurzaam en gezond aan 
tafel, waarin zorgorganisaties samenwerken om gezond, 
lekker en duurzaam eten in de zorg te bieden. Alliantie 
voeding in de zorg wil op basis van onderzoek van 
Universiteit Wageningen kennis over voeding en beweging 
in de eerste lijn brengen, om de zelfredzaamheid van 
zelfstandig wonende ouderen te versterken. Stuurgroep 
Ondervoeding richt zich op het voorkomen van 
ondervoeding bij ouderen. 

De reden voor al deze partijen om zich te presenteren op het marktplein was in de eerste plaats: laten zien waarmee ze bezig 
zijn en welke talloze creatieve mogelijkheden dus bestaan om voor ouderen van betekenis te zijn op het onderwerp voeding. 
Ze wilden anderen inspireren om zich bij hun initiatief aan te sluiten zodat dit voor meer ouderen beschikbaar komt, samen 
onderzoek te doen of soortgelijke initiatieven te ontwikkelen. Veel deelnemers gingen ook op bezoek bij elkaar, om een 
beeld te krijgen van waar de behoefte van ouderen ligt en hoe ze daar met hun eigen initiatief of samen met elkaar nog beter 
op kunnen aansluiten. 

Erik Gerritsen: ‘Zoek elkaar op en versterk elkaar’
Erik Gerritsen, secretaris-generaal bij het ministerie van VWS, hield bij het congres Aan tafel met: Pact voor de ouderenzorg 
een enthousiast betoog over de hoge kwaliteit van de ouderenzorg in Nederland. 
‘De Amerikaanse ouderenbond besteedde hier vorige maand in een themanummer van haar tijdschrift nog aandacht aan’, 
zei hij. ‘Het maakte duidelijk hoeveel wij hebben om trots op te zijn: de ouderenzorg is nergens beter dan in Nederland.’

Dit betekent niet dat we moeten wegkijken van de problemen die ook bestaan, stelde Gerritsen. ‘De zorg 
voor kwetsbare ouderen kan nog steeds beter’, zei hij. ‘Daarom is het ook zo waardevol dat het Pact voor de ouderenzorg, 
dat startte met 43 ondertekenaars, nu al meer dan tweehonderd deelnemers heeft. Door de samenwerking van al deze 
partijen kunnen wij een actieve bijdrage leveren om ervoor te zorgen dat ouderen zo lang mogelijk op verantwoorde wijze in 
hun vertrouwde woonomgeving kunnen blijven wonen.’



Gerritsen benadrukte hoe groot hierbij het belang van goede voeding is. ‘Op de markt zie ik mooie initiatieven op dit 
gebied’, vertelde hij. ‘Tijdens werkbezoeken in verpleeghuizen zie ik hoe medewerkers samen met bewoners boodschappen 
doen en koken. Er ontstaan steeds meer initiatieven en we weten steeds beter wat wel en niet werkt.’ Hij deed een oproep 
aan alle aanwezigen om actief door te gaan op de ingeslagen weg. ‘Zoek elkaar op’, zei hij, ‘wees open in wat je nodig hebt 
om verder te komen en laat vandaag de start zijn van heel veel nieuwe initiatieven.’ Eén initiatief haalde hij graag expliciet 
naar voren: de samenwerking tussen Omring en Deen. Petwin Verkerk van Omring vertelde hoe de zoektocht naar een 
partner die kon helpen om ouderen gezond en lekker te laten eten heel simpel begon: door de telefoon ter pakken en Deen 
te bellen. Gewoon denken in mogelijkheden en actie ondernemen. En dat werkte: het leidde tot een convenant met Deen. 
Ilona Veeken van Deen: ‘Voor ons een mooie manier om in contact te komen met ouderen, een steeds grotere doelgroep 
voor ons. Zij leren ons hoe wij op hun behoeften kunnen inspelen. Kleinere porties bieden bijvoorbeeld, werken met lokale 
telers.’ 

“Alle 81 Deen vestigingen zijn betrokken bij de samenwerking. Het Pact voor de ouderenzorg 
bleek een perfect communicatiekanaal om het op de kaart te kunnen zetten en andere 
geïnteresseerden melden zich.”



Workshops: in verbinding
Op het einde van de middag vond er een workshopronde plaats. Deelnemers konden kiezen uit diverse workshops. 
Hieronder een verslag van een aantal van de workshops:

Programma Langer thuis: the next step
Het eerste gedeelte van de workshop was interactief waarbij er met deelnemers het gesprek werd gezocht over de thematiek 
van het programma langer thuis. Deelnemers werd gevraagd of zij zelf rekening houden met de vraag of zij langer zelfstandig 
thuis gaan blijven wonen. Het grootste gedeelte van de deelnemers houdt hier daadwerkelijk zelf ook rekening mee. Daarna 
werd de groep uitgedaagd om na te denken over hun eigen ideale woning. Hieronder volgen de kreten die zijn genoemd. Er 
is langdurig stil gestaan bij het woonthema. In reacties bleek het thema Wonen sterk te leven. Aanwezigen vonden dat de 
overheid meer zou kunnen doen aan voorlichting over de financiering van woningaanpassingen of verhuizing, maar ook dat 
lokale overheden moesten worden gestimuleerd om grond ter beschikking te stellen.

In het tweede gedeelte van de workshop namen Reinier Koppelaar en Anna de Wit deelnemers mee met de laatste 
ontwikkelingen van het programma Langer Thuis. Bestuurlijke commitment van 21 landelijke organisaties, het gezamenlijk 
optrekken met alle partijen. De veelheid aan acties binnen de drie actielijnen. En het openstellen van interessante 
regelingen voor onder andere gemeenten en zorgorganisaties. Bijvoorbeeld de stimuleringsregeling e-health thuis en 
de ontwikkelsubsidie voor lokale netwerken.  

Oproep: Geïnteresseerden in het vraagstuk technologische oplossingen voor thuiswonende ouderen worden gewezen 
op het congres Slimmer Thuis van 23 mei.

https://www.waardigouderworden.nl/programmas/langer-thuis/
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/stimuleringsregeling-ehealth-thuis-set
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/ontwikkelsubsidie-lokale-netwerken-samenhangende-ouderenzorg-fase-i/
https://www.aanmelder.nl/slimmerthuis


Eten en ontmoeten in de buurt, hoe de gezamenlijke maaltijd de fysieke,  
sociale en mentale gezondheid versterkt
De kern van de workshop was dat gezonde én gemeenschappelijke maaltijd de fysieke, mentale en sociale gezondheid 
bevordert. Na de inleiding door Wimke Schuurmans, programma manager Eén tegen Eenzaamheid, vertelde Margo 
Adrichem over Resto VanHarte en introduceerde de Buurtafel. Dit is een initiatief van Resto VanHarte dat de komende jaren 
in heel Nederland wordt geïntroduceerd. Via de Buurttafel vinden ouderen gemakkelijker een eetinitiatief in de buurt en 
kunnen zij eenvoudig reserveren. Vervolgens gaf Sabine Pool uitleg over ‘Eet met je Hart.’ Met je hart organiseert 
terugkerende ontmoetingen in restaurants die ouderen de gelegenheid geven om met anderen uit de eigen buurt in contact 
te komen én te blijven. Beide organisaties betrokken de aanwezigen interactief met hulpvragen:

• Kunnen verzorgingshuizen ontmoetingsplekken aanbieden en zo de buurt te betrekken?
• Hoe kan de drempel voor ouderen om deur uit te komen kleiner worden?
• Kan de gemeente een rol spelen in het verbinden van eetinitiatieven middels het platform Buurttafel zodat deze elkaar 

versterken met kennis, inkoop, distributie en inzet van vrijwilligers. 
• Kunnen bedrijfsleven, ondernemers, supermarkten voordelen bieden aan sociale eetinitiatieven; bijvoorbeeld op het gebied 

van naamsbekendheid, beschikbaar stellen locaties, financiering?
• Resto VanHarte, Buurttafel en Eet met je Harte zijn altijd op zoek vrijwilligers. Met name in gemeenten waar we nog geen 

team actief is. 

Help ons hierbij! Was de uitdrukkelijke oproep. Wilt u in verbinding komen kijk dan op:
https://www.pactvoordeouderenzorg.nl/buurttafel-help-mee-met-het-verbinden-van-eetinitiatieven-door-heel-nederland/

https://www.pactvoordeouderenzorg.nl/buurttafel-help-mee-met-het-verbinden-van-eetinitiatieven-door-heel-nederland/


Voedingsbrug van kennis naar praktijk
Tijdens de workshop ‘de voedingsbrug van kennis naar praktijk’ zijn de deelnemers in drie groepen uit een gegaan en gingen 
aan de slag met drie concrete vragen:

1. Hoe krijgen we kennis en aandacht voor voeding meer onder de aandacht bij zorgprofessionals?
2. Hoe zou een ‘ouderencorner’ in de supermarkt er uit kunnen zien
3. Hoe komen we van onderzoek naar voeding naar duurzame praktijkresultaten?

Eem tekenaar heeft het proces in beeld gebracht; het verbinden van de kennis over voeding bij de oudere zelf en bij de 
professional, de kennis uit onderzoek en de leefomgeving. De tekening geeft mooi weer hoe levendig de discussies is 
geweest en tegelijk ook hoe lastig het is direct al grote concrete stappen te kunnen zetten. Belangrijkste les is om vanuit de 
leefwereld van de oudere te vertrekken. Na het uitwisselen van ideeën, het uitspreken van gezamenlijke wensen, kunnen we 
verder aan de slag met het nemen van concrete acties. 



Workshops: Van project naar structurele verbetering
Aan initiatieven geen gebrek, maar lukt het ook om op te schalen? Deze vraag stond op het congres Aan tafel met: Pact voor 
de ouderenzorg centraal tijdens de workshop van TOM Rotterdam (Thuis Onbezorgd Mobiel). Onderzoek in Rotterdam toont 
aan dat een gecombineerde inzet van voeding, beweging en interactie het aantal valincidenten onder ouderen substantieel 
reduceert. De kern van het succes is dat het meer is dan alleen een cursus valpreventie. Het is een programma van zestien 
weken waarin de deelnemers ook worden gescreend op gezonde voeding en sociale ondersteuning vinden bij elkaar. 

Bekend is dat ondervoeding een belangrijke rol speelt in valincidenten. Maar ouderen moeten wel beseffen dat bij hen 
sprake is van ondervoeding, willen ze ervoor open staan hierop gericht actie te ondernemen. Bovendien: die ondervoeding 
kan het gevolg zijn van te weinig, te eenzijdige of verkeerde voeding, maar kan ook te maken hebben met eenzaamheid. En 
behalve goede voeding speelt ook vitaliteit een rol in het voorkomen van valincidenten. Het is dus belangrijk ouderen 
beweegprogramma’s aan te bieden. Het gaat dus om een totaalaanbod en dat is precies wat TOM tot een succes maakt. 
Maar hoe kan ervoor worden gezorgd dat het na de projectperiode tot een structureel succes wordt? Hoe kunnen ouderen 
die hebben deelgenomen worden geïnspireerd tot een blijvende gedragsverandering waarin beweging en goede voeding 
centraal staan? Hoe kunnen meer ouderen bij het initiatief worden betrokken? Welke informele en professionele partijen 
kunnen hierin een rol spelen? En hoe verhouden de rollen van gemeenten en zorgverzekeraars zich tot elkaar om tot 
structurele financiering te komen? 

Een mogelijke oplossing is de keuze voor het Deense 
model: gemeenten preventie laten organiseren. Hierin 
kunnen de zorgverzekeraars de valpreventie financieren 
en de gemeenten de sociale component. Vrijwilligers 
kunnen worden ingezet om ouderen te interesseren 
voor het programma. Een alternatief is het programma 
aan te bieden als gecombineerde leefstijl interventie, aan 
te bieden door de gemeente of de GGD. Een oplossing 
voor de langere termijn kan zijn een herijking van het 
uitgavepatroon in de zorg: minder geld naar care en cure 
en meer naar preventie. Stuk voor stuk interessante opties, 
die aangeven hoezeer het Pact voor de ouderenzorg een 
vruchtbare voedingsbodem is voor discussie over de 
toekomst van onze ouderenzorg.





Dit is een uitgave van
Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport
 
Bezoekadres 
Parnassusplein 5 | 2511 vx Den Haag

Postadres 
Postbus 20350 | 2500 ej Den Haag
Telefoon 070 340 79 11
Telefax 070 340 78 34
www.rijksoverheid.nl

april 2019


