Evaluatieverslag Vitaal & Veilig thuis

DE HUISBEZOEKEN
IN DE AA-LANDEN
ZWOLLE
Een overzicht van de ervaringen van
ouderen, vrijwilligers en samenwerkingspartners
aangevuld met actuele projectcijfers

In deze factsheet staan de uitkomsten van de evaluatie van het programma
Vitaal & Veilig Thuis (VVT) in de Zwolse wijk Aa-landen, aangevuld met actuele projectcijfers.
GGD IJsselland heeft deze evaluatie in opdracht van de gemeente Zwolle uitgevoerd.

Programma
Vitaal & Veilig Thuis
in Zwolle
Vitaal & Veilig thuis is gebaseerd op de interventie
“de vitale samenleving, Vitaal Veilig Vallen”, ontwikkeld
door de stichting Vitaliteit en Veiligheid voor Senioren en
de Judo Bond Nederland. Het programma heeft als doel het
vergroten van de vitaliteit en veiligheid bij 67-plussers
(sinds 1 jan. 2019 bij 70-plussers) in de gemeente Zwolle
zodat ze langer vitaal en veilig thuis kunnen wonen. Om dit
doel te bereiken worden er huisscans afgenomen bij de
ouderen thuis. De huisbezoeken worden veelal afgelegd
door getrainde vrijwilligers van Stichting WijZ, die ook de
projectleiding heeft. Indien nodig wordt er doorverwezen
naar lokale partners om mogelijke verstoringen van vitaliteit
en veiligheid bij ouderen vroegtijdig aan te pakken.

Belang van preventie
landelijk en lokaal
benoemd

Op basis hiervan heeft de minister in 2018 een Pact voor
de Ouderenzorg gesloten met tal van organisaties en
betrokkenen. Zij willen de krachten bundelen voor de kwaliteit
van leven van ouderen. Zoals in het ouderenpact verwoord:

“Zelfstandig en thuis
oud worden, dat moet
mogelijk zijn voor iedereen
die dat wil en kan.”
Een van de programma’s hierin is ‘Eén tegen Eenzaamheid’,
waarbij het streven is om via lokale coalities de trend van
eenzaamheid onder ouderen te doorbreken. Ook in de
gemeente Zwolle is in maart 2019 via het netwerk senioren
door alle betrokken partners een eerste stap gezet richting
een lokale coalitie tegen eenzaamheid. Door bundeling van
krachten kunnen nog meer interventies starten die een
bijdrage leveren aan het langer zelfstandig en prettig thuis
wonen van ouderen. Het programma Vitaal & Veilig Thuis is
één van deze interventies in de gemeente Zwolle, waarbij
veel lokale en regionale samenwerkingspartners zijn
betrokken. Kijk voor een overzicht van alle partners op
de achterkant van deze factsheet.

Landelijk is het belang dat men hecht aan preventieve
ouderengezondheidszorg terug te zien in het
regeerakkoord (2017):

“Wij geloven in een samenleving
waarin ouderen zich gezien
en gewaardeerd voelen. Een
samenleving waarin zij goede
zorg en liefdevolle aandacht
krijgen, gewaardeerd worden
om wie ze zijn en waarin zij
kunnen blijven meedoen.”
noaberschap
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Cijfers
In Nederland

Voor Zwolle

zullen in 2030 ruim 2 miljoen
75-plussers zijn, 720.000 meer
dan nu.Het is de verwachting
dat ook het aantal eenzame
ouderen zal toenemen
(SCP, 2019).

In de Aa-landen

geldt dat bijna 20.000
van de ruim 127.000 inwoners
65 jaar of ouder zijn
(Gemeente Zwolle, 2019).

is in de periode november 2017
tot 1 april 2019 bij 500 inwoners
van 67 jaar (70 jaar) en ouder
een huisscan afgenomen
(WijZ, april 2019).

Leeftijd in procenten
Van de ondervraagden is de vrouw-man-verhouding 3:2.
De leeftijd varieerde van 61 tot 97 jaar:
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Ouderenmonitor Zwolle
(GGD IJsselland, 2016)

Projectcijfers
(WijZ, 2019)

In Zwolle voldoet 77% van de ouderen aan de
Nederlandse Norm Gezond Bewegen (= tenminste
5 dagen per week voldoende bewegen, minimaal
30 minuten matig intensief). Voldoende bewegen
heeft positieve invloed op de ervaren gezondheid.

Van de bezochte ouderen voelt het merendeel (80%)
zich (boven)gemiddeld of zeer ﬁt, maar driekwart
heeft wel dagelijks last van een chronische
aandoening. Ongeveer een derde is afgelopen jaar
gevallen en bij 14% daarvan heeft dat geleid tot
blijvend letsel. Een ﬁtheidstest of het valpreventie
programma dragen preventief bij aan de vitaliteit
van ouderen. Een kwart van de mensen heeft naar
aanleiding van het huisbezoek een ﬁtheidstest
ondergaan en 15% van de ouderen heeft zich
aangemeld voor een valpreventieprogramma.
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Onderzoek naar de ervaringen met de huisbezoeken
In opdracht van de gemeente Zwolle heeft GGD IJsselland een onderzoek uitgevoerd om
zicht te krijgen op de ervaringen van de deelnemende ouderen, van de vrijwilligers die de
huisbezoeken hebben afgelegd en van de samenwerkingspartners van het programma.
Er zijn 3 groepsgesprekken gevoerd met bezochte ouderen,
met vrijwilligers en met samenwerkingspartners over hoe
zij het programma VVT hebben ervaren. Daarnaast zijn er
vanuit de drie deelnemende groepen aanbevelingen
benoemd voor de doorontwikkeling van het project.
Hierop is gereﬂecteerd tijdens een slotbijeenkomst waar
de drie groepen waren afgevaardigd. Bij deze bijeenkomst
was ook Stichting WijZ als uitvoerende organisatie aanwezig.

1
•
•
•

•
•

Het gesprek
Ouderen en vrijwilligers zijn positief over het gesprek.
Niet ieder gesprek was nodig maar wel nuttig,
volgens de vrijwilligers.
Gesprekken leiden tot bewustwording,
bijvoorbeeld over veiligheidsaspecten in huis
(rookmelder, zaklamp).
Het gesprek geeft rust en inzicht voor de ouderen,
bijvoorbeeld over mogelijke sociale activiteiten.
De aanwezigheid van mantelzorg kan volgens
vrijwilligers soms van belang zijn om reëel zicht
te krijgen op de situatie.

De genoemde ervaringen zijn te groeperen in 6 thema’s:
1 Het gesprek
2 De vragenlijst
3 Het vervolg na het huisbezoek
4 Bereik en doel van het project
5 De rol van de vrijwilliger
6 Samenwerking

“Door het bezoek
van de vrijwilliger
heb ik behoorlijk wat
inzicht gekregen in
de werkzaamheden
van WijZ.” — oudere

“Een mantelzorger vertelde mij: “Mijn moeder
geeft aan geen traplift nodig te hebben maar
ze gaat wel altijd op de billen de trap af”.”
— vrijwilliger
Projectcijfers (WijZ, 2019)
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10% van de bezochte ouderen
geeft aan niet voldoende mensen
om zich heen te hebben.

De vragenlijst
Er staan volgens de vrijwilligers weinig vragen in
over hoe de ouderen hun gezondheid ervaren en
of ze zich gelukkig voelen.
De vrijwilligers vinden dat er weinig ruimte is in
de vragenlijst voor het rapporteren van signalen
in de welzijnssfeer.
Vrijwilligers ervaren het soms als lastig om goed
te reageren op sociaalemotionele signalen.

“Het welzijnsaspect is vaak een open
zenuw bij de mensen.” — vrijwilliger
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Ouderenmonitor Zwolle
(GGD IJsselland, 2016)

Van de 65+’ers voelt 43% zich
eenzaam. Dit gevoel heeft
directe invloed op het gevoel van
gelukkig zijn: 58% van de
mensen die zich eenzaam
voelen, geeft aan gelukkig te zijn,
tegen 96% van de mensen die
zich niet eenzaam voelen.

Het vervolg na het huisbezoek
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“Het is belangrijk
dat je weet dat er
iets wordt gedaan
met de punten die
je doorgeeft.”
— vrijwilliger

Uit de actuele projectcijfers van WijZ
blijkt dat 316 van de 500 bezochte
ouderen naar een of meer activiteiten
of instanties zijn doorverwezen.

Hiervan zijn 234 mensen met een vraag
over (brand)veiligheid of hinder
(overlast, verlichting) in de openbare
ruimte doorverwezen naar de
brandweer, politie of gemeente,
112 mensen naar een praktijk voor
fysiotherapie voor een ﬁtheidstest,
valpreventieprogramma of anderszins
en 18 naar een activiteit zoals
zwemmen, yoga of sociaal cultureel
werk. Van de bezochte ouderen hebben
er 61 een vervolggesprek gehad door
WijZ. Daarnaast vinden er tijdens de
huisbezoeken ook doorverwijzingen
plaats richting verschillende partners,
bijvoorbeeld buitensporten. De oudere
kan dan zelf contact opnemen.
Uitgangspunt hierbij is dat de regie
bij mensen zelf ligt.
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Bij zowel vrijwilligers als samenwerkingspartners wordt
onduidelijkheid ervaren over wat er na het huisbezoek gebeurt.
Vrijwilligers hebben behoefte aan inzicht in dat er iets met hun
melding gebeurt.
Partners benadrukken dat het bij een doorverwijzing belangrijk
is dat er een warme overdracht plaatsvindt vanuit WijZ.
Zij benoemen een gebrek aan communicatie die er toe leidt
dat ouderen (te) lang moeten wachten op een vervolgstap.

William Dogger, verantwoordelijk wethouder van
gemeente Zwolle: “En het is natuurlijk ook mooi om te
zien dat veel 67+’ers zich nog prima redden, al dan niet
met hulp van familie, mantelzorgers en zorgaanbieders.”

316 ouderen

POLITIE

234 ouderen

Bereik en doel van het project
Volgens de projectcoördinator van WijZ ervaren ouderen
het als prettig dat er één adviseur aan de deur komt die alles
in kaart brengt.
De vrijwilligers hebben veel mensen bezocht die nog
nergens bekend zijn.
Partners en vrijwilligers vragen zich af hoe je de mensen
bereikt die niet mee willen werken en hoe deze groep eruit ziet.
Vrijwilligers vinden het belangrijk om mensen te stimuleren
om over een drempel heen te stappen, zowel bij de mensen
die je niet bereikt als bij de mensen die aangeven geen
behoefte te hebben aan een vervolgtraject.
De vrijwilligers lijkt het goed om standaard nog een
vervolgcontact aan te bieden.

112 ouderen

61 ouderen

Ongeveer de helft van de benaderde
ouderen heeft niet meegedaan. De meest
genoemde redenen daarvoor zijn:
• Ik heb geen belangstelling (50%)
• Ik voel me nog vitaal (23%)
• Ik heb voldoende hulp (10%)

“Het kan best zijn dat het na een gesprek
gaat malen bij iemand en als je dan contact
opneemt met iemand dat ze dan alsnog
willen deelnemen aan bijvoorbeeld een
ﬁtheidstest.” — vrijwilliger
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De rol van de vrijwilliger
De vrijwilliger heeft een belangrijke signalerende rol.
Vrijwilligers hebben behoefte aan regelmatige intervisie.
De partners vinden het belangrijk dat vrijwilligers op de hoogte
zijn van de juiste informatie. Ze kunnen dan duidelijkheid geven
aan de ouderen en het voorkomt teleurstellingen.

“Een vrijwilliger heeft een situatie
meegemaakt bij een ﬂatje waar ze
allemaal vliegen zag. Belangrijk dat je
dit signaleert en deelt, zodat de juiste
partner kan worden ingeschakeld.”
— projectcoördinator

“Met elkaar zijn we de verbinder van de stad.”
— projectcoördinator
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Samenwerking
Alle betrokken partijen zien de toegevoegde waarde van
het project en ondersteunen het project.
Samenwerkingspartners geven aan meer behoefte te hebben
aan overzicht en helderheid over de verschillende rollen.
Ze vinden de grote diversiteit aan betrokken partijen daarbij
niet altijd helpend.
De projectcoördinator geeft aan blijvende betrokkenheid van
alle partners belangrijk te vinden. Daarom worden er netwerkbijeenkomsten georganiseerd, waar alle partners welkom zijn.
Het proces van het huisbezoek tot doorverwijzing en de
vervolgactie duurt soms lang volgens ouderen en vrijwilligers.
Samenwerkingspartners verwachten meer daadkracht als
de projectstructuur voorziet in een klein kernteam.
“Met minder partijen zou
je een grotere slagkracht
kunnen hebben.”
— partner
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Conclusies
•	
Het project Vitaal en Veilig Thuis is in beweging:
er gebeurt veel en de betrokkenheid is groot. De doelen
op korte termijn zijn gericht op bewustwording van
veiligheid en sociale activiteiten bij ouderen. Maar het is
nog te vroeg om te zeggen of ouderen met deze tips en
adviezen op lange termijn ook langer thuis kunnen blijven.
•	
Het lijkt erop dat een groep kwetsbare ouderen tijdens
het huisbezoek de neiging heeft om bepaalde problemen
makkelijker aan de kant te schuiven. Ook lijkt er een
groep ouderen te zijn die niet wordt bereikt, maar
waarvan de deelnemers denken dat deze nou juist
belangrijk is om te bereiken.

•	
Er is behoefte aan meer aandacht voor het welzijns
aspect, zowel in de vragenlijst als bij de training van
de vrijwilligers. En alle drie de groepen wensen meer
informatie over de huidige stand van zaken en het
vervolg van het project.
•	
Partijen zijn in de huidige situatie aangesloten maar de
volgende stap is dat ze constructief gaan samenwerken,
zodat doorverwijzingen soepel verlopen. Om dit te
realiseren is er vanuit de samenwerkingspartners
behoefte aan een structuur die leidt tot meer
betrokkenheid en daadkracht.

Aanbevelingen
•	
Kijk naar de manier waarop ouderen benaderd worden
(uitnodigingsbrief): niet betuttelend maar uitnodigend.
•	
Betrek familie en mantelzorgers, zowel in de uitnodiging
als bij het gesprek.
•	
Doe nader onderzoek naar de mensen die niet hebben
meegedaan. Voor welke groep mensen zou het goed zijn
om wel mee te doen en wat kan helpen om ze over de
drempel te krijgen?
•	
Kijk kritisch naar de formulering van de vragen en de
inhoud en de samenstelling van de vragenlijst.
Bijvoorbeeld de verhouding tussen praktische vragen
(veiligheid en beweging) en sociaal-emotionele vragen.
•	
Zorg voor blijvende aandacht voor de rol van vrijwilligers.
Het is aan te bevelen om een extra training te
organiseren over hoe om te gaan met sociaalemotionele problematiek. Ook is er behoefte aan goede
instructie over de geldende regelgeving en terugkerende
intervisiebijeenkomsten. Kijk naar welke rol de partners
binnen deze trainingen en instructie kunnen spelen.

•	
Geef meer (zichtbare) aandacht voor het vervolgtraject
aan alle betrokkenen. Vrijwilligers moeten er vanuit
kunnen gaan dat er iets wordt gedaan met hun signalen
en verwijzingen en samenwerkingspartners moeten erop
kunnen vertrouwen dat zij echt een partner zijn in
het project. De eerste stappen zijn hierin gezet maar
zorg dat er continu aandacht is voor de verbinding.
•	
Onderzoek het proces van doorverwijzen. De regie ligt
veelal bij de oudere maar pakken deze het ook zelf op?
Idealiter wordt dit proces gemonitord en geregistreerd.
Het zou goed zijn om met elkaar na te denken over hoe
dit kan worden vormgegeven en wie welke rol hierin pakt.
•	
Onderzoek samen met de partners of er een andere
samenwerkingsvorm kan worden ontwikkeld.
Bijvoorbeeld door het vormen van een kernteam dat
de verbinding vormt tussen de vrijwilligers en de
samenwerkingspartners. Het is van belang dat de lijnen
zo kort mogelijk zijn.
• Tot slot: het blijvend monitoren is aan te bevelen, net
als het in een latere fase (na één of twee jaar) nogmaals
onderzoeken in hoeverre (middellange en lange termijn)
doelen worden behaald.

Vervolg
Er is op het moment van schrijven door WijZ al een start
gemaakt met de uitwerking van een aantal aanbevelingen.
Alle betrokken partijen zijn positief over het project en
gaan er graag mee door!

William Dogger, verantwoordelijk wethouder
van gemeente Zwolle: “Ik ben enthousiast over de
uitkomsten van het project en wil het de komende
jaren graag breder in de stad uitrollen.”
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De lokale en regionale samenwerkingspartners van VVT Zwolle
Stichting WijZ (projectcoördinatie)

Medrie

GGD IJsselland (evaluatieonderzoek)

Optisport De Vrolijkheid

Beter Thuis Wonen

OZO verbindzorg

Brandweer IJsselland

Politie IJsselland

De Dobbe fysiotherapie praktijk Zwolle

ProScoop

De Kern Maatschappelijke dienstverlening

Rabobank IJsseldelta Zwolle

Driezorg

SamenZwolle

Expertisecentrum Voet & Beweging

Seniorenraad Zwolle

Fysiomobilae

Sociale Wijkteams gemeente Zwolle

FysioPlus Zwolle

SportService Zwolle

Fysiotherapie Holtenbroek

Stichting Delta Wonen

Fysius Zwolle

Stichting Icare

Geert Groote Huisarts engroepspraktijk

SWZ Woningcorporatie

Gemeente Zwolle, wethouder William Dogger

Veiligheidsregio IJsselland

Impluz

ZwolleDoet!

Isala ziekenhuis

Colofon
Uitgave GGD IJsselland, juni 2019
Onderzoek uitgevoerd door Team Beleidsadvies & Onderzoek
van GGD IJsselland in opdracht van de gemeente Zwolle
Ontwerp en opmaak hollandse meesters, Utrecht
Voor vragen over deze factsheet: kunt u mailen naar Tessa Overmars,

www.ggdijsselland.nl
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onderzoeker bij GGD IJsselland: onderzoek@ggdijsselland.nl.

