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Betreft: Vervolgadvies Consultatiefunctie voor Ouderen.

Geachte mevrouw Codrington,
De Ouderen Adviesraad is een voorstander van preventief gerichte voorzieningen voor
ouderen gericht op hun gezondheidssituatie en welbevinden. Zij zet zich daarom in voor de
totstandkoming van een consultatiefunctie voor ouderen in de Amsterdamse binnenstad.
Gezondheid en welbevinden vormen immers de voorwaarden voor goed functioneren en
participeren van ouderen in de samenleving.
Op 4 juni j.l heeft de OAR een minisymposium georganiseerd over dit onderwerp, waarbij u
aanwezig was en u uw visie heeft uiteengezet. Een consultatiefunctie voor ouderen moet
volgens u een duidelijke meerwaarde betekenen ten opzichte van het bestaande aanbod en
het moet passen binnen bestaand beleid en de bestaande structuren. Voor het verslag van
deze middag verwijzen wij naar onze website: www.ouderenadviesraadamsterdamcentrum.nl
Het onderwerp Consultatiebureau (-functie) voor Ouderen krijgt momenteel veel aandacht:
Wij noemen hieronder de relevante onderwerpen.
- De recente wet Publieke Gezondheid wijst op de gemeentelijke verantwoordelijkheid in
deze.
- Op stedelijk niveau heeft de Amsterdamse Gemeenteraad een motie aangenomen waarin
op grond van de evaluatie van de pilot Consultatiebureau voor Ouderen in stadsdeel De
Baarsjes is geconstateerd dat in een mogelijk stedelijk model er naast aandacht voor de
gezondheidssituatie van ouderen meer aandacht moet zijn voor het psychisch-sociaal
functioneren en het maatschappelijk functioneren van ouderen. Ook werd geconstateerd dat
de meest kwetsbare ouderen in de pilot nog niet voldoende bereikt werden.
Aan de GGD is vervolgens een opdracht verleend voor het ontwikkelen van een model op
grond van ervaringen elders waar de GGD bij betrokken was.
- Onze OAR heeft u hierover eerder geadviseerd (september 2008) en sprak zich toen reeds
uit voor een dergelijke brede aanpak.
- U heeft een bedrag vrijgemaakt voor het samenstellen van een bedrijfsplan voor een
dergelijk bureau, hetgeen u dit voorjaar is gepresenteerd. Als vervolg daarop heeft de
Blankenberg Stichting een aanvraag voor de realisering ervan ingediend.
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De OAR Amsterdam Centrum richtte zich in haar advies op de totstandkoming van een
dergelijk bureau binnen de woonservicebuurt Czaar Peter. Inmiddels hebben wij vernomen
dat de Medisch Centrum Czaar Peter, samen met de wijkverplegingsorganisatie Buurtzorg
Nederland, zich de komende drie jaar preventief gaat richten op één categorie uit de meest
kwetsbare ouderen, n.l. de hoogbejaarde ouderen uit deze huisartsenpraktijk.
De zorgverzekeraar AGIS is hierbij betrokken en financiert deze pilot.
Dit is op zich een positief gegeven, echter voor de totale doelgroep van een
consultatiefunctie voor ouderen in de betrokken woonservicebuurt is dit geen oplossing.
Mocht er gelijktijdig een initiatief tot een consultatiefunctie voor ouderen starten, dan
levert dit een verwarrende complicatie op.
De OAR Amsterdam Centrum is van mening dat behalve kwetsbare ouderen (hoog
bejaarden, allochtone herkomst, lage sociaal-economische situatie), ook de categorie
jongere ouderen belangrijk is. Wij wijzen hierbij op een van de conclusies uit een landelijk
overzichtsrapport van Vilans (2008), waaruit blijkt dat de grootste winst valt te behalen bij
de categorie jongere ouderen. Recente onderzoeksresultaten gericht op (een te hoog)
alcoholgebruik als gezondheidsrisico, en wijst de categorie 50- tot 60 jarigen daarbij aan.
De OAR Amsterdam Centrum spreekt zich nogmaals uit voor een brede aanpak van een
consultatiefunctie voor ouderen. Aandacht voor gezondheidssituatie en gezondheidsrisico’s,
maar evenzeer voor het algemeen welbevinden. Ook staat zij een aanpak voor waarbij alle
categorieën ouderen in aanmerking kunnen komen voor een consult.
De oorspronkelijke keuze van de OAR voor de Czaar Peterbuurt kan op die plek doorgang
vinden op voorwaarde van een goede samenwerking met het initiatief vanuit de
huisartsenpraktijk van Medisch Centrum Czaar Peter.
Ook kan de OAR zich vinden in het vestigen van een consultatiefunctie elders, waarbij
gedacht kan worden aan een andere plek in de oostelijke binnenstad, zoals de Plantage
Weesperbuurt. Ook daar zijn initiatieven rond de ontwikkeling van een woonservicebuurt
voorhanden om een consultatiefunctie in onder te brengen.
Tenslotte melden wij u dat de OAR door middel van een informeel overleg met de ANBO
en een aantal andere ouderenadviesraden, contact heeft met de betrokken projectleider van
bovengenoemd GGD onderzoek. Ook daar bepleiten wij de insteek gericht op
maatschappelijk functioneren en welbevinden als even belangrijk als de aandacht voor de
gezondheid van ouderen.
Met dank voor uw aandacht en met vriendelijke groet,

namens de Ouderen Adviesraad Amsterdam-Centrum,
Itzchak Jacobsen, voorzitter.

Afschrift naar Mevr. Hanneke Kraan (projectleider woonservicebuurten )
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