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Betr: Advies Consultatiefunctie voor Ouderen

Amsterdam, 5 september ’08

Geachte mevrouw Codrington,
In onze reactie op het WMO programma van Stadsdeel Centrum, en tijdens ons gesprek daarover op
28 mei j.l. heeft de OAR Amsterdam Centrum zich uitgesproken voor de totstandkoming van een
Consultatiefunctie voor Ouderen. Op een dergelijke plek kunnen ouderen terecht voor informatie,
advies en korte screening inzake hun gezondheidssituatie en algemeen welbevinden.
Het bezoek dat de OAR op 25 juni j.l. heeft gemaakt aan het Stadsdeel De Baarsjes, waar een
Ouderen Consultatiebureau reeds functioneert, heeft ons in dit standpunt bevestigd.
Een Consultatiefunctie voor Ouderen kan preventief gezondheidsrisico’s opsporen en ouderen
daardoor zelf door middel van adviezen medeverantwoordelijkheid bieden met betrekking tot hun
gezondheidssituatie en welbevinden.
Wat ons trof tijdens de informatieverstrekking omtrent het functioneren van het Ouderen
Consultatiebureau de Baarsjes, was dat er zowel een fysiotherapeut als een verpleegkundige bij de
screening en het gesprek betrokken zijn. Daardoor wordt een breed beeld verkregen van de
lichamelijke situatie van de betrokken oudere. Ook het psychisch welbevinden en het
maatschappelijk functioneren komen daar in het screeningsgesprek aan bod (waaronder de
vereenzamingsproblematiek).
Voor de realisering van een dergelijke functie in de Amsterdamse binnenstad, zonodig in een vorm
van een pilot, zien wij de beste kansen in de Woonzorgbuurt Czaar Peter, in het te bouwen complex
in de Czaar Peterstraat.
Het zou een goede zaak zijn wanneer het draagvlak en de betrokkenheid van de doelgroep bij een
dergelijk initiatief zo groot mogelijk is. Daarom adviseren wij de vorming van een klankbordgroep
van betrokkenen uit de doelgroep. Ook de inhoudelijke vormgeving en begeleiding van de pilot kan
hiermee gestalte krijgen. Deskundigheid en ervaring omtrent het onderwerp zijn in die kringen in
ruime mate aanwezig en kunnen binnen een klankbordgroep worden benut. De Ouderen Advies
Raad is bereid om mogelijke leden van een dergelijke klankbordgroep voor te dragen.
In afwachting van uw reactie, verblijven wij, met vriendelijke groet,
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