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1.   INLEIDING 

 

Preventief Huisbezoek 75+ (PHB) bestaat uit een éénmalig huisbezoek aan mensen van 75 

jaar en ouder die zelfstandig wonen.  

Zij worden geïnformeerd over voorzieningen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Ook 

kunnen zowel individuele als collectieve problemen gesignaleerd worden en vindt zo nodig 

doorverwijzing plaats. 

Iedereen van 75+ in een bepaalde wijk wordt aangeschreven en bij belangstelling vindt een 

huisbezoek plaats of maakt men een afspraak op één van de locaties van ‘van Houten&co’. 

 

In 2005 is 'van Houten&co', toen nog Stichting Welzijns Ontwikkeling Houten, gestart met 

Preventief Huisbezoek 75+ in de drie kernen Schalkwijk, ’t Goy en Tull en ’t Waal.  

Na een positieve evaluatie zijn in de jaren daarna de zelfstandig wonende 75-plussers in 

andere wijken van de gemeente Houten aangeschreven. 

In 2011 zijn de 75-plussers van het Centrum aangeschreven en eind oktober heeft het laatste 

huisbezoek hier plaatsgevonden. 

 

De huisbezoeken zijn gedaan door Joke Brussé, Ton Kurver, Emilyn Laan, Marianne de Reuver 

en Herman Vernooij. Als vrijwillig medewerker hebben zij dit kundig en met grote inzet gedaan 

en ’van Houten&co’ bedankt hen hier voor. 

Zij zijn begeleid door Siets Wunderink, coördinator van het project. 

 

In de loop van 2011 is in overleg met de G.G.D.- Midden Nederland besloten gebruik te gaan 

maken van een door hen ontwikkelde vragenlijst voor Preventief Huisbezoek 75+ die aangepast 

ís aan de situatie in Houten. Zij zullen ook de analyse en rapportage voor hun rekening nemen 

en de uitkomsten in het jaarlijks overleg met de gemeente Houten bespreken. De GGD-MN 

werkt op dit moment in het kader van Preventief Huisbezoek 75+ al samen met verschillende 

gemeenten. 

 

Bert
Markering
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2.   DE UITKOMSTEN van Preventief Huisbezoek 75+ Houten Centrum  2011   

 

 

2.1 Algemeen  

In 2011 zijn in Houten Centrum bestaande uit Achterom, de Fuik, de Beun, Het Rond, Het Wed, 

de Einden, Het Kant en het Onderdoor alle zelfstandig wonende 75-plussers aangeschreven.  

Dit houdt in dat de 75-plussers die in Het Haltna Huis verblijven niet zijn aangeschreven, maar 

wel de mensen die zelfstandig in een aanleunwoning van Het Haltna Huis wonen. 

 

In Houten Centrum wonen in totaal 276 75-plussers, waarvan 189 mensen zelfstandig. De 

doelgroep van Preventief Huisbezoek 75+ bestaat uit 128 vrouwen en 61 mannen waarvan 66 

mensen samenwonend met een echtgenoot/partner die ook 75 jaar of ouder is.  

Alle 189 mensen zijn aangeschreven met de vraag of zij gebruik willen maken van een 

huisbezoek en 82 mensen zijn hier op ingegaan.  

Dit is een respons van ruim 43%. Vanaf 2009 ligt de gemiddelde respons tussen de 40 en 55%.  

De deelname in de afzonderlijke buurten van de wijk verschilt erg, want deze varieert van  

geen enkel huisbezoek aan 75-plussers wonend aan Het Wernaarseind tot een deelname van 

100% in De Fuik. Een wisselende deelname in de verschillende buurten ziet men ook terug in 

andere wijken, maar een verschil van 0 - 100% is niet eerder voorgekomen. 

 

Aantal 75-plussers en huisbezoeken per buurt 

Aantal 75-plussers  Aantal huisbezoeken  Respons  

     in % 

Achterom  35 10  7 v  3 m  wv  2 ep* 28,6% 

De Beun    5 4  2 v  2 m  wv  1 ep*                             80% 

De Fuik   5 5  3 v  2 m  wv  1 ep*                             100% 

Het Rond 35  13  7 v  6 m  wv  3 ep*                               37,1% 

Het Wed 30  17 12 v  5 m  wv  4 ep*                               56,6% 

Het Kooikerseind  9  6 4 v  2 m                                            66,6% 

Het Wernaarseind  8  geen                    0 % 

Het Kant 37 14  8 v  6 m  wv  3 ep*                37,8% 

Het Onderdoor 25 13 11 v 2 m  wv  2 ep*               52 % 

 

TOTAAL  189 82     gem. 43,4% 

 

*Het betreft hier echtparen waar beide partners 75 jaar en ouder zijn. 

De groep 75-plussers die een huisbezoek heeft gehad bestaat uit 54 vrouwen en 28 mannen en 

in verhouding tot het totale aantal mannen en vrouwen van 75+ in deze wijk heeft 2% meer 

mannen een huisbezoek gehad. 

 

 

Bert
Markering

Bert
Markering
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Aantal 75-plussers geen contact 

Iedereen wordt aangeschreven en door de coördinator van Preventief Huisbezoek gebeld. 

Als het niet lukt een telefoonnummer te achterhalen of als er na herhaaldelijk bellen nog geen 

contact is geweest ontvangt men een tweede brief met daarin het verzoek zelf contact op te 

nemen. 

Er zijn altijd mensen die ook na een tweede schrijven niet terugbellen en waarmee dus geen 

contact plaats vindt.  

In Houten Centrum ziet deze groep er als volgt uit: 

 

Achterom 12 x  geen contact (2 v  4 m en 3 ep)  

De Beun  1 x  (1 v) 

De Fuik met iedereen contact gehad 

Het Rond 7 x (7 v) 

Het Wed 3 x (3 v) 

Het Kooikerseind 1 x (1 v) 

Het Wernaarseind  met iedereen contact gehad  

Het Kant 6 x (4 v en 1 ep) 

Het Onderdoor 5 x  (1 v en 2 ep) 

 

TOTAAL 35  dit is 18,5 % van de totale groep 75-plussers in deze wijk. 

  

Aantal 75-plussers huisbezoek en/of telefonisch contact 

Dit betekent dat met ruim 80% van de mensen wel contact is geweest.  

 

Tijdens het eerste telefoongesprek kan de coӧrdinator aanvullende informatie geven over het 

huisbezoek en onderwerpen die aan bod komen door vragen te stellen die iemands situatie 

verhelderen. 

Daarna wordt besproken of men een huisbezoek op prijs stelt.  

 

Bij een vijfde deel van de mensen waarmee wel telefonisch contact is geweest heeft geen 

huisbezoek plaatsgevonden vanwege een te slechte gezondheid, het wachten op een plaats in 

een verzorgingshuis en soms verblijft men ondertussen al in een verzorgings- of verpleeghuis. 

Ruim 50 % van de mensen die benaderd zijn en (nog) geen gebruik maken van Preventief 

Huisbezoek noemt als reden dat men op dit moment nog niet bezig is met vragen op het gebied 

van wonen, zorg en welzijn. 

Men is actief, kan zich voldoende tot goed redden met de dagelijkse activiteiten, heeft meestal 

nog geen professionele ondersteuning en verwacht dit normaal gesproken voor de nabije 

toekomst ook nog niet. 

Toch kiest een aantal mensen in deze situatie wel voor een huisbezoek zodat ze op het 

moment dat het nodig is over de juiste informatie beschikken.  

Een aantal mensen maakt gebruik van particuliere hulp. 
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Andere mensen maken geen gebruik van een huisbezoek omdat zij worden ondersteund en 

geϊnformeerd door hun kind(eren) en een aantal mensen zijn tijdens het telefonisch contact 

direct doorverwezen naar de ouderenadviseurs. 

 

Bijna 48% van de bezochte mensen is gehuwd of samenwonend, van ruim 45% is de partner 

overleden en de overige mensen zijn gescheiden of ongehuwd. 

De meeste mensen hebben kinderen, namelijk 94%. 

 

 

2.2 Wonen 

De mensen die een huisbezoek hebben gehad wonen gemiddeld 19 jaar in de gemeente 

Houten, meestal (91,5%) in een huurwoning en zijn meestal op de hoogte van een eventuele 

huurtoeslag of krijgen deze ook. 

Bijna 66% van de mensen woont in een etagewoning (vaak gelijkvloers) met lift, een derde van 

de bezochte 75-plussers woont in een eengezinswoning en slechts 8 mensen bewonen een 

senioren- of aanleunwoning. De aanleunwoningen horen bij Het Haltna Huis. 

Opvallend veel mensen (93%) zijn tevreden met de huidige woning. 

Belangrijk is allereerst de aanwezigheid van winkels, arts en andere voorzieningen in de directe 

omgeving en een tuin of balkon.  

Daarna noemt men als positief de ruimte in de woning, het gelijkvloers zijn en het 

onderhoudsgemak. Ander positief element is de aanwezigheid van een lift. 

Als nadeel noemt men geluidsoverlast van vrachtwagens, brommers en soms buren. 

In een appartementengebouw aan Het Onderdoor is geen voorziening voor het stallen van 

fietsen. Men kan wel naar de parkeergarage waar stallingsruimte is gereserveerd, maar de 

meeste mensen vinden deze locatie zeer onprettig. Sommigen nemen daarom de fiets zelfs 

mee naar hun appartement. 

Ook kan de toegangsdeur naar de hal met brievenbussen niet op slot waardoor regelmatig niet-

bewoners, vooral jeugd, hier verblijft. 

Andere nadelen die men noemt zijn het niet zelf kunnen bedienen van boven- en zolderramen 

in verband met de hoogte daarvan en te hoge drempels in huis. 

In de woning van 41% van de mensen zijn voorzieningen aangebracht als steunen en 

handgrepen, een extra trapleuning, een verhoogd toilet, douchestoel, soms een traplift en/of 

buitenoprit en in een aantal woningen zijn de drempels verwijderd.  

Tijdens de huisbezoeken geeft 84% van de 75-plussers aan dat zij graag in de huidige woning  

willen blijven wonen. De andere mensen denken wel aan verhuizen naar bijv. een 

verzorgingshuis in verband met de gezondheid of naar een gelijkvloerse woning zodat men 

geen trappen meer hoeft te lopen. 

Deze mensen, maar ook een deel van de mensen die nog geen verhuisplannen hebben staan 

ingeschreven voor een eventuele andere woning, in totaal gaat het om bijna 30%. 

In de gemeente Houten vindt men het aanbod van betaalbare sociale huurwoningen in het 

algemeen en woningen  voor ouderen in het bijzonder te klein, noemt men het gemis aan 
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(meer) mogelijkheden voor ouderen om gemeenschappelijk te wonen en noemt men de 

behoefte aan een zorgcomplex met sociale voorzieningen. 

 

Zeven mensen voelen zich niet veilig in hun eigen woning. Voor drie mensen geldt dit niet 

overdag, maar ’s avonds. Andere mensen voelen zich niet veilig vanwege een inbraak in eigen 

woning of directe omgeving en het niet kunnen afsluiten van de toegangsdeur in de hal van 

eerder genoemd appartementengebouw aan Het Onderdoor zorgt voor een onveilig gevoel. 

Iedereen kan zo binnen komen. Iemand in een hoekwoning voelt zich niet veilig door de angst 

dat niemand hem/haar hoort op het moment dat dit nodig is. 

 

Twee mensen twijfelen aan de technische veiligheid van hun woning en zes mensen voelen 

zich niet veilig in de directe omgeving. 

Dit heeft te maken met het grote aantal jongeren dat regelmatig aanwezig is bij de achteringang 

van het appartementengebouw, elders in een portiek of gewoon op straat. Verder vindt men de 

signalering die op Het Rond het verschil moet aangeven tussen voet- of fietspad onduidelijk, er 

ontbreekt sociale controle, binnenkort is de opening van een bruin cafe en er liggen losse tegels 

op de gallerij. 

 

Bijna 70% van de mensen gaat ’s avonds niet meer naar buiten en in vergelijking met andere 

wijken is dit percentage in het Centrum het hoogst. Als reden geeft men aan dat er geen 

aanleiding voor is, dat men er geen behoefte aan heeft of dat men zich ’s avonds, zeker in het 

donker, onprettig en onveilig voelt. Men is bang lastig gevallen te worden en wil de problemen 

niet opzoeken. Soms zijn ook gezondheidsproblemen reden om ’s avonds niet meer weg te 

gaan. 

 

 

2.3 Gezondheid 

Ruim 2,4% van de mensen vindt de eigen gezondheid uitstekend en 53% van de mensen 

noemt deze goed. Een derde vindt zijn/haar gezondheid matig en 7 mensen noemen de eigen 

gezondheid slecht (8,5%).  

Dit beeld komt overeen met dat in voorgaande wijken, alleen ligt het percentage mensen met 

een slechte gezondheid iets hoger. 

Ruim de helft van de mensen wordt op de één of andere manier beperkt in hun mobiliteit, 

gevolgd door problemen met hart en bloedvaten (bijna 49%), horen 35%, slapen en 

longen/kortademigheid beiden 24,5%. Ook noemt men problemen met het gezichtsvermogen 

en evenwichtsstoornissen. 

Verder noemt men o.a. diabetes, CVA, maag- darm- en nierproblemen, een te hoog 

cholesterolgehalte, prostaatklachten, nervositeit en gewrichtsproblemen. 

Ook in andere wijken komen problemen met mobiliteit en hart en bloedvaten het meest voor. 

Wel is in de laatste twee wijken (Houten Zuid-Oost en Centrum) een duidelijke toename te zien 

van problemen met horen, zien en het evenwicht. 
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Van de bezochte mensen gebruikt 94% één of meerdere soorten medicatie en 5 mensen 

gebruiken helemaal geen medicatie. 

Dit komt overeen met de uitkomst in andere wijken. 

 

Ruim 35% zegt géén last te hebben van vergeetachtigheid, in voorgaande wijken was dit 

gemiddeld 50%. 

44% Van de mensen is af en toe vergeetachtig en 19% regelmatig.Bij één persoon is de 

vergeetachtigheid problematisch.  

In totaal heeft bijna 65% van de mensen min of meer met vergeetachtigheid te maken. 

Ruim de helft van de mensen heeft wel eens gebruik gemaakt van de huisartsenpost.  

 

In principe komt 89% van de mensen dagelijks buiten. Bij een derde van de mensen is dit wel 

afhankelijk van het weer, bij een vijfde hangt dit af van de gezondheid en 8 mensen komen 

weinig buiten in verband met een handicap. Eén persoon komt nooit buiten. 

Bijna 80% zegt regelmatig aan lichaamsbeweging te doen door te wandelen, te fietsen, mee te 

doen aan gym of yoga en verder gaat men zwemmen en wordt er gedanst. 

De overige 20% wordt bij deze activiteiten gehinderd door gezondheidsproblemen of heeft men 

er geen belangstelling voor. 

Bijna 27% van de mensen is het afgelopen jaar wel eens gevallen. 

 

Tijdens de huisbezoeken wordt ook de vraag gesteld: ”Wat kunt u niét vanwege uw 

gezondheid?" en deze vraag is voor 30% van de mensen niet van toepassing.  

Dat betekent dat men de gangbare bezigheden in en rond het huis nog zelf doet, dat men 

(voldoende) mobiel is om boodschappen te doen en dat men er op uit kan gaan. 

 

Hieronder volgt een overzicht van de mensen die als gevolg van hun gezondheid op dit moment 

wel beperkingen ondervinden bij verschillende bezigheden. 

       Aantal  Percentage 

Schoonmaken (zwaar poetswerk, onderhoud tuin)  54  65,9 % 

Deelname (openbaar) vervoer 18 22,0 % 

Huishouden doen (koken, afwas, licht poetswerk) 16 19,5 % 

Boodschappen doen/winkelen 10 12,2 % 

Op bezoek gaan 6 7,3 % 

Persoonlijke verzorging 4 4,9 % 

Uitoefenen hobby's 4  4,9 % 

 

Ruim 29% van de mensen wordt hierbij ondersteund door een thuiszorgorganisatie. 

Ook maken mensen gebruik van particuliere hulp, maar om hoeveel mensen het gaat is niet 

bekend. 
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Veel mensen (bijna 54%) worden daarnaast, ook bij ziekte, geholpen door hun kind(eren), 

gevolgd door hulp van partner (ruim 35%) en buren, vrienden en familieleden anders dan de 

eigen gezinsleden (33%). 

Bij een tijdelijk ziek zijn schakelt 18% van alle bezochte 75-plussers iemand in van een 

thuiszorgorganisatie of doet men een beroep op een vrijwilliger. 

 

 

2.4 Mobiliteit 

Zoals eerder vermeld komt 89% van de mensen dagelijks buiten en voor een derde van deze 

mensen zijn de weersomstandigheden hierbij bepalend. 

Voor verplaatsing buitenshuis noemt men als eerste  

Wandelen 83,0 % waarbij een derde van de mensen gebruik maakt van 

een rollator  

Regiotaxi 56,0 % 

Openbaar vervoer 47,6 % 

Eigen auto 42,7 % 

Fiets 41,5 % 

Vervoer door fam./kennissen 34,1 % 

Valys 18,3 % 

Scootmobiel/electr. rolstoel  9,7 % 

Taxi 2,4 % 

Bromfiets 1,2 % 

 

Vergeleken met andere wijken maken de 75-plussers in het Centrum meer gebruik van de 

Regiotaxi en het openbaar vervoer. Dit heeft in ieder geval ook te maken met de goede 

bereikbaarheid van deze voorzieningen.  

Ruim de helft van de Regiotaxi-gebruikers is tevreden.  

Het niet tevreden zijn heeft te maken met het niet op tijd gehaald worden en het te lang 

onderweg zijn. Ook geven een aantal mensen aan dat de Regiotaxi mensen niet aan de 

voordeur afhaalt omdat niet alle chauffeurs beschikken over het pasje waarmee ze een 

blokkeringszuil kunnen laten zakken. 

Bijna 88% van de mensen kan nog zelfstandig reizen waarbij geen onderscheid wordt gemaakt 

tussen de verschillende vormen van vervoer, het gaat er namelijk om in hoeverre mensen nog 

zelfstandig op pad kunnen en dingen kunnen ondernemen. 

Van de bezochte mensen heeft 72% een bushalte in de buurt. 

In vergelijking met andere wijken zijn er weinig mensen die problemen hebben met de 

bereikbaarheid van de verschillende vervoersvoorzieningen. De afstand tussen eigen woning 

en deze voorzieningen is over het algemeen goed te overbruggen. 
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2.5 Financiёn 

Ruim 91% van de mensen heeft een aanvullend pensioen en kan zich financieel goed redden. 

Zes mensen geven aan dat zij veel moeite hebben om met het beschikbare budget rond te 

komen en 8 mensen worden door hun financiёle situatie beperkt in hun sociale contacten en het 

uitoefenen van hobby’s. Tien mensen hebben een U-pas en één persoon maakt daarnaast ook 

gebruik van andere regelingen voor mensen met een lager inkomen. 

Bijna driekwart van de mensen heeft hulp bij het verzorgen van de (financiële) administratie en 

dit wordt meestal gedaan door partner, kinderen of bijvoorbeeld via het Info Spreekuur of een  

ouderenbond. 

 

 

2.6 Hulp- en dienstverlening 

Bijna driekwart van de mensen is bekend met de Hulp- en Klussendienst van ‘van Houten&co’, 

de Zonnebloem, Maaltijdvoorziening en het Alzheimercafé Houten en van de Hulp- en 

Klussendienst wordt het meest gebruik gemaakt. 

Ruim de helft van de mensen die een huisbezoek hebben gehad zijn bekend met 

personenalarmering, de acitiviteiten van het Rode Kruis, het Wmo-loket VIA Houten, 

verschillende thuisorganisaties, de open eettafel en vormen van dagopvang/dagverzorging. 

Het aantal mensen dat op de hoogte is van mogelijke ondersteuning van mantelzorgers (bijv. 

het Project Ondersteuning Mantelzorg), maatschappelijk werk voor ouderen (Vitras-CMD), 

ouderenadvisering (‘van Houten&co’) en de Ned. Patiёntenvereniging ligt tussen de 20 en 40%. 

Bij 60% van de mensen komt de hulp van de kinderen en daarnaast zorgen partner, buren, 

kennissen en (incidentele) thuiszorg in gelijke mate (plm. 30%) voor ondersteuning. 

Een gering aantal mensen (ruim 7%) maakt gebruik van particuliere hulp. 

 

 

2.7 Sociale contacten en tijdsbesteding 

De meeste mensen, 94%, hebben één of meer kinderen en driekwart van deze mensen hebben 

één of meer kinderen in Houten en/of omgeving wonen. 

Bijna de helft van de mensen is zeer tevreden over de contacten die men heeft en de anderen 

zijn hier in het algemeen tevreden over. Eén persoon is niet tevreden. 

Twaalf mensen zouden graag meer bezoek ontvangen van (klein)kinderen, familie en vrienden 

en bij vijf mensen maakt het niet uit wie op bezoek komt en gaat het vooral om meer aanspraak 

in het algemeen. 

Men heeft het meeste contact met de kinderen, kleinkinderen, buren en familie, gevolgd door 

vrienden, kennissen en hulpverleners. 

Ruim 70% van de mensen krijgt wekelijks bezoek, variёrend van dagelijks tot één of meerdere 

keren per week. Bij de overige mensen is dit enkele keren per maand en drie mensen krijgen 

bijna nooit bezoek. 
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Men gaat zelf minder vaak op bezoek dan dat men bezoek ontvangt. Bijna de helft van deze 75-

plussers  brengt wekelijks één of meerdere keren een bezoek. Ruim een kwart gaat 

maandelijks één of twee keer en een vijfde gaat bijna nooit op bezoek. 

Bijna 60% weet wanneer buren afwezig zijn en iets meer mensen informeren de buren op hun 

beurt wanneer zij voor langere tijd gaan.  

Bij een aantal mensen is dit niet meer van toepassing omdat zij niet anders afwezig zijn dan 

voor de dagelijkse activiteiten. 

Bijna de helft van deze groep is aangesloten bij een kerk, bijna een derde gaat wel eens naar 

de kerk en een vijfde krijgt wel eens iemand van de kerk op bezoek en ervaart ook steun. 

Tijdens het huisbezoek geeft 83% van de mensen aan dat zij iemand hebben waarmee ze goed 

kunnen praten, bijv. de partner, (één van de) kinderen en soms een ander familielid of 

vriend/vriendin. 

De overige mensen hebben niemand in hun omgeving waarmee ze vertrouwelijk bespreken wat 

hen bezighoudt. 

Ruim 58% voelt zich nooit eenzaam, een derde soms en vijf mensen geven aan dat ze zich 

vaker wel dan niet eenzaam voelen. 

Drie mensen weten niet hoe ze hun eenzaamheid kunnen doorbreken. 

Het aantal mensen dat zegt zich nooit eenzaam te voelen is met uitzondering van Houten Zuid-

Oost in de andere wijken groter (10 – 16% meer). 

De vraag of men zich wel eens somber of depressief voelt wordt door ruim een derde van de 

mensen met ja beantwoord.  

Negen mensen zorgen voor iemand die ziek of gehandicapt is en dan gaat het om partner, een 

kind of iemand anders. 

 

Tijdens de huisbezoeken wordt de vraag gesteld of er dingen zijn waar men zich zorgen over 

maakt. 

Een aantal mensen maakt zich nergens zorgen over of wil dit graag privé houden, maar bij de 

andere mensen is eigenlijk altijd wel iets waar men zich zorgen over maakt. 

Onderwerp van zorg is regelmatig de eigen gezondheid of die van de partner in het heden, 

maar ook hoe dit in de toekomst zal gaan en de partner bijv. wegvalt of de eigen gezondheid zo 

achteruit gaat dat men minder zelfstandig is en afhankelijker van anderen wordt. Ook maakt 

men zich zorgen om dan te vereenzamen. 

Misschien gaat de gezondheid zo achteruit dat een verblijf in een verzorgings- of verpleeghuis 

noodzakelijk wordt. 

Ook de gezondheid, het welzijn en de toekomst van de (klein) kinderen zijn belangrijk en 

daardoor regelmatig reden tot zorg. 

Andere onderwerpen van zorg zijn de angst voor een acute dood, zieke familieleden buiten het 

gezin en de maatschappelijke ontwikkelingen in Nederland en de wereld. 

 

Naast de dagelijks voorkomende bezigheden is er een grote diversiteit aan activiteiten waar 

mensen hun tijd aan besteden zoals wandelen, fietsen, gym, zwemmen, tennis, schilderen, 
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muziek (luisteren naar muziek thuis of tijdens concerten, het bespelen van een instrument of 

koorzang). Verder doen veel mensen regelmatig een (gezelschaps)spel zoals kaarten/bridge, 

bowlen, schaken of puzzelen. Andere hobby’s die genoemd worden zijn volksdansen, klussen 

en knutselen, tuinieren, kunstgeschiedenis, koken/bakken, antieke motoren, mini-treinen, 

kleding maken, schrijven en op reis met de caravan. 

Bijna een kwart van de mensen kan vanwege gezondheidsklachten niet of slechts gedeeltelijk  

aan activiteiten meedoen of hobby’s uitoefenen en een vijfde van de mensen heeft hier om 

verschillende redenen geen belangstelling voor. 

Een aantal mensen geven tijdens de huisbezoeken aan dat zij bepaalde activiteiten in Houten 

missen zoals een groot zangkoor, een cursus Frans, filosofie, kunstgeschiedenis, meer 

mogelijkheden om te biljarten en een volksdansgroep. De meeste activiteiten worden echter al 

door ’van Houten&co’ georganiseerd. 

 

Aandachtspunten 

Aan het eind van een huisbezoek wordt mensen gevraagd of er onderwerpen zijn die men nog 

wil melden. 

Allereerst wordt gevraagd of de privacy van de bezochte 75-plussers en hun gegevens 

gewaarborgd is en dit is het geval. De gegevens worden in de rapportage anoniem verwerkt en 

de enquetes worden na verwerking vernietigd. 

Verschillende mensen vinden het onderscheid tussen de wandel- en fietspaden op Het Rond 

onduidelijk en de fietskruisingen bij Het Onderdoor gevaarlijk voor zowel fietsers als 

wandelaars. Ook wordt voorgesteld meer kleur te gebruiken in de aankleding van Het Rond, 

men vindt het nu een kleurloos gebied. 

Een aantal mensen geeft aan minder of geen doorkijk meer te hebben nu er andere bomen op 

Het Rond zijn geplaatst. 

Ook noemt men de mogelijk hoge nieuwbouw aan de Slinger als aandachtspunt. 

Ondanks het feit dat veel 75-plussers uit het Centrum op korte afstand van de 

vervoersvoorzieningen wonen, zijn er ook mensen waarvoor de afstand van woning naar 

bushalte te ver is en ook willen zij het beperkte openbaar vervoer in de gemeente Houten en 

het ontbreken van regulier vervoer in de wijken nogmaals onder de aandacht brengen. 

Zo lang mogelijk zelfstandig kunnen functioneren en mobiel zijn en blijven tegen een betaalbare 

prijs is essentieel. 

Vraag is of er ook een speciaal pad kan komen voor mensen met een scootmobiel om een 

duidelijk aangegeven en veilige route te kunnen volgen.  

Sommige mensen willen graag door hun kinderen voor de deur afgehaald en afgezet worden, 

maar dit kan niet omdat daar een speciaal pasje voor nodig is dat wel gebruikt wordt door 

taxivervoerders. 

Een aantal mensen vindt het te donker in de woonomgeving door weinig of geen  

straatverlichting en anderen laten weten moeite te hebben met de komst van een bruin café, 

ondanks de protesten die er zijn. 
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3.  VERSTREKTE INFORMATIE EN VERWIJZING 

 

3.1 Algemeen 

Over de verschillende onderwerpen die tijdens Preventief Huisbezoek aan de orde komen wordt 

zowel mondeling als door middel van brochures informatie verstrekt. 

Het gaat om de actuele voorzieningen op het gebied van wonen, zorg en welzijn in de 

gemeente Houten waar men nu of in de toekomst gebruik van kan maken. Sommige 

voorzieningen zijn bekend, andere nog niet of niet voldoende. 

Tijdens de huisbezoeken in deze wijk is vaak informatie verstrekt over het CIZ waar men  een 

indicatie moet aanvragen voor persoonlijke verzorging/verpleging of een verblijf in een 

verzorgings- of verpleeghuis. Ook zijn mensen regelmatig verwezen naar de beide WMO-

loketten voor verdere informatie en/of de aanvraag van WMO-voorzieningen en is men 

gewezen op de mogelijkheid van een huisbezoek door één van de ouderenadviseurs van ’van 

Houten&co’. 

Er is informatie verstrekt over de U-pas, het Info-spreekuur, de Hulp- en Klussendienst van ‘van 

Houten&co’, vervoer (Regiotaxi en Valys), mantelzorgondersteuning en Zonnebloem en Rode 

Kruis in verband met de behoefte aan meer contact(en). 

Ook wordt een mogelijke verwijzing tijdens het huisbezoek al besproken en de coördinator 

regelt deze verwijzing met betreffende organisatie of medewerker. 

Soms wordt na een huisbezoek door de coördinator schriftelijk of telefonisch nog aanvullende 

informatie verstrekt. 

 

3.2 Overzicht informatieverstrekking 

 

Voorzieningen Aantal keer informatie 

verstrekt 

C.I.Z./gezondheid&wonen 21 

WMO-loketten 21 

Ouderenadvisering 18 

Mobiliteit  6 

Financiёn 5 

Hulp- en Klussendienst ‘van Houten & co’ 4 

Tijdsbesteding & contacten 3 

Informatiespreekuur 2 

Mantelzorg 2 

Overig 3 

TOTAAL 85 
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3.3 Verwijzing  

In totaal zijn 20 mensen doorverwezen naar de ouderenadviseurs van ’van Houten & co’. 

Hierbij ging het zowel om echtparen (5x) als alleenstaanden en de volgende onderwerpen 

kwamen aan bod: 

-  Gezondheid en gebruik van de juiste voorzieningen 

-  Huisvesting/omgeving en toekomst 

-  Sociale contacten en tijdsbesteding 

-  Voorzieningen mobiliteit met afstemming op de individuele situatie 

-  Aanpassingen in de woning 

-  Alarmering 

  

 

4. AFRONDING 

De meeste bezochte 75-plussers zijn positief over dit huisbezoek, waarbij natuurlijk meespeelt 

dat men alleen bij belangstelling een huisbezoek krijgt. 

Mensen laten regelmatig weten dat zij het waarderen dat er aandacht wordt besteed aan 

mensen van 75 jaar en ouder en dat iedereen de mogelijkheid krijgt zich te laten informeren 

over verschillende onderwerpen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. 

Tijdens het huisbezoek wordt vaak open en zonder verplichtingen van gedachten gewisseld 

over onderwerpen die men in het dagelijks leven tegenkomt of waar men in de toekomst mee te 

maken kan krijgen. 

Men krijgt waar nodig informatie en zo nodig wordt men doorverwezen.  

Men hoopt ook dat er iets wordt gedaan met de signalen die in het rapport worden beschreven. 

Het rapport wordt toegezonden aan betrokken gemeente-afdelingen en -ambtenaren en andere 

organisaties en de uitkomsten zullen worden gepresenteerd aan belangstellende wijkbewoners. 

Daarnaast worden de signalen bij ‘van Houten&co' besproken met de medewerkers die 

werkzaam zijn in de betreffende wijk en bespreekt men de aandachtspunten tijdens relevante 

externe overlegsituaties.
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Preventief Huisbezoek  Houten  Centrum  
2011 

    Bijlage  

Uitkomst enquêtes       

 Totaal aantal respondenten     82  

 Gehuwd Samenwonend  53   47,6%  

 Ongehuwd  4   2,4%  

 Gescheiden  3   2,4%  

 Weduwe Weduwnaar  27   45,1%  

 Man  29   35,4%  

 Vrouw  53   64,6%  

        

Wonen       

1. Hoelang woont u in Houten? (gemiddeld aantal jaren) 19,1     

2. Wat voor soort woning heeft u?       

 eengezinswoning  27   32,9%  

 aanleunwoning  3   3,7%  

 seniorenwoning  5   6,1%  

 etagewoning met lift  54   65,9%  

 alles gelijkvloers  33   40,2%  

 er zijn trappen in huis  14   17,1%  

        

3. Voldoet  uw woning aan uw wensen en mogelijkheden?     

 ja,  76   92,7%  

 want deze is:       

 groot  23   28,0%  

 klein  9   11,0%  

 dichtbij de winkels, arts e.d.  64   78,0%  

 voorzien van een lift  44   53,7%  

 gelijkvloers  48   58,5%  

 voorzien van voldoende aanpassingen  11   13,4%  

 vergt niet veel onderhoud (klussen, huishouden) 17   20,7%  

 voorzien van tuin/balkon  55   67,1%  

 Nee, want deze is:       

 te groot  0   0,0%  

 te klein  3   3,7%  

 te ver van winkels, arts e.d.  0   0,0%  

 niet voorzien van een lift  0   0,0%  

 niet voorzien van voldoende aanpassingen  0   0,0%  

 niet gelijkvloers  3   3,7%  

 vergt te veel onderhoud (klussen, huishouden) 0   0,0%  

 vergt te veel tuinonderhoud  0   0,0%  

 anders  14   17,1%  
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4. Bewoont u een huurwoning?       

 nee  7   7,3%  

 ja  75   91,5%  

 geen antwoord  0   0,0%  

 zo ja,       

 o  bent u op de hoogte van de huurtoeslag?  61   74,4%  

 o  zo nee, wenst u hier informatie over?  1   1,2%  

        

5. Zijn er in de woning voorzieningen aangebracht?      

 ja  34   41,5%  

 nee  47   57,3%  

 geen antwoord  1   1,2%  

        

6. Denkt u wel eens aan verhuizen?       

 nee  69   84,1%  

 ja, want:  13   15,9%  

 het huis voldoet niet aan wens  2   2,4%  

 omgeving is niet naar wens  2   2,4%  

 ver van familie  0   0,0%  

 wil graag buiten Houten wonen  0   0,0%  

 als hier wonen niet meer mogelijk is  0   0,0%  

 anders  8   9,8%  

        

7. Voor welke woning heeft u een voorkeur?       

 seniorenwoning  8   9,8%  

 aanleunwoning  7   8,5%  

 serviceflat / appartement met extra dienstverlening 6   7,3%  

 verzorgingshuis/verpleeghuis  14   17,1%  

 anders  2   2,4%  

        

8. Om u in te schrijven voor een aanleunwoning of verzorgings- en verpleeghuis dient u zich aan te 
melden bij het CIZ. Kent u het Centrum Indicatiestelling Zorg? 

 ja  35   42,7%  

 nee  46   56,1%  

 geen antwoord  1   1,2%  

        

9. Heeft u een indicatie voor een verzorging-, verpleeghuis of aanleunwoning?  

 ja  6   7,3%  

 nee  76   92,7%  

        

10. Staat u ergens ingeschreven voor een andere woning?     

 ja  23   28,0%  

 nee  59   72,0%  
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11. Voelt u zich veilig in uw woning?       

 ja  75   91,5%  

 nee  7   8,5%  

        

12. Is uw huis technisch veilig?        

 ja  80   97,6%  

 nee  2   2,4%  

        

13. Voelt u zich veilig in uw buurt?       

 ja  76   92,7%  

 nee, want:  6   7,3%  

 o       ’s avonds slecht verlicht  1   1,2%  

 o       zomaar een gevoel  0   0,0%  

 o       slechte ervaring  0   0,0%  

 o       anders  6   7,3%  

        

14. Gaat u ’s avonds alleen naar buiten?       

 ja  25   30,5%  

 nee  57   69,5%  

 alleen als het niet anders kan  0   0,0%  

        

15. Wat mist u in het woningaanbod voor ouderen? zie het rapport   

        

Gezondheid       

16. Wat vindt u over het algemeen van uw gezondheid?     

 uitstekend  2   2,4%  

 goed  44   53,7%  

 matig  29   35,4%  

 slecht  7   8,5%  

17. Ervaart u problemen bij het verrichten van de       

 algemene dagelijkse handelingen?       

 zien  17   20,7%  

 horen  29   35,4%  

 mobiliteit (lopen)  42   51,2%  

 slapen  20   24,4%  

 eten  7   8,5%  

 Bijzondere klachten:  0   0,0%  

 hart, bloedvaten  40   48,8%  

 longen, kortademigheid  20   24,4%  

 evenwicht  19   23,2%  

 vermoeidheid  15   18,3%  

 incontinentie  5   6,1%  

 diabetes  14   17,1%  

 anders  29   35,4%  
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18. Doet u regelmatig (wekelijks) aan lichaamsbeweging?     

 ja  65   79,3%  

 nee  17   20,7%  

        

19. Bent u wel eens  vergeetachtig?       

 nee  29   35,4%  

 heel af en toe  36   43,9%  

 regelmatig  16   19,5%  

 zeer vaak  1   1,2%  

 problematisch vaak  0   0,0%  

        

20. Heeft u contact met de huisarts?       

 nooit  3   3,7%  

 af en toe  50   61,0%  

 vrij regelmatig  26   31,7%  

 erg vaak  3   3,7%  

 geen antwoord  0   0,0%  

        

21. Hoe zou u het contact met uw huisarts omschrijven?     

 uitstekend  19   23,2%  

 goed  48   58,5%  

 redelijk  11   13,4%  

 slecht  1   1,2%  

 geen antwoord  3   3,7%  

        

22. Hoe verloopt het contact met de huisartsenpost in het weekend?   

 nog geen gebruik van gemaakt  36   43,9%  

 uitstekend  11   13,4%  

 goed  28   34,1%  

 redelijk  0   0,0%  

 slecht  6   7,3%  

 geen antwoord  1   1,2%  

        

24. Gebruikt u medicijnen?       

 ja  77   93,9%  

 nee  5   6,1%  

 geen antwoord  0   0,0%  

        

25. Bent u het afgelopen jaar wel eens gevallen?      

 ja  22   26,8%  

 nee  59   72,0%  

 geen antwoord  1   1,2%  

        



 19 PREVENTIEF HUISBEZOEK HOUTEN CENTRUM  maart 2012 

 

 

 
26. Wat kunt u niet vanwege uw gezondheid?       

 n.v.t.  25   30,5%  

 huishouden doen (koken, afwas, licht poetswerk) 16   19,5%  

 schoonmaken (zwaar poetswerk, tuin onderhouden) 54   65,9%  

 boodschappen doen / winkelen  10   12,2%  

 persoonlijke verzorging  4   4,9%  

 deelnemen aan (openbaar) vervoer  18   22,0%  

 hobby’s uitoefenen  4   4,9%  

 op bezoek gaan  6   7,3%  

27. Kunt u iemand om hulp vragen als u ziek bent?      

 ja, partner  29   35,4%  

 ja, kinderen  44   53,7%  

 familie, buren, vrienden  27   32,9%  

 ja, hulpverleners / vrijwilligers  15   18,3%  

 nee  3   3,7%  

 is nog niet voorgekomen  12   14,6%  

Mobiliteit       

28. Komt u regelmatig buiten de deur?       

 nooit  1   1,2%  

 weinig  8   9,8%  

 dagelijks  73   89,0%  

29. Als u weinig buiten de deur komt wat is daarvan dan de reden?    

 ziekte  15   18,3%  

 handicap  7   8,5%  

 angst  0   0,0%  

 geen interesse  2   2,4%  

 weersomstandigheden  28   34,1%  

 anders  1   1,2%  

        

30. Wanneer u buiten de deur komt, maakt u dan gebruik van:    

 auto  35   42,7%  

 openbaar vervoer  39   47,6%  

 lopen  68   82,9%  

 rollator  28   34,1%  

 (elektrische) rolstoel   2   2,4%  

 vervoer door familie of kennissen  28   34,1%  

 scootmobiel  6   7,3%  

 regiotaxi  46   56,1%  

 fiets  34   41,5%  

 bromfiets   1   1,2%  

 45-km auto  0   0,0%  

 Valys  15   18,3%  

 anders  2   2,4%  
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31. Bent u tevreden over de regiotaxi?       

 ja  42   51,2%  

 nee  12   14,6%  

 nog geen gebruik van gemaakt  26   31,7%  

 geen antwoord  2   2,5%  

        

32. Kunt u alleen reizen?       

 ja  72   87,8%  

 nee  10   12,2%  

        

33. Is de bushalte bij u in de buurt?       

 ja  59   72,0%  

 nee  23   28,0%  

        

34. Kent u de volgende voorzieningen?       

 rollator  72   87,8%  

 scootmobiel  67   81,7%  

 regiotaxi  73   89,0%  

 invalidenparkeerkaart  54   65,9%  

        

35. Wilt u informatie over:       

 rollator  0   0,0%  

 scootmobiel  0   0,0%  

 regiotaxi  1   1,2%  

 invalidenparkeerkaart  0   0,0%  

        

Financiën        

36. Heeft u naast uw A.O.W. ook pensioen of andere inkomsten?    

 ja  75   91,5%  

 nee  5   6,1%  

 geen antwoord  2   2,4%  

        

37. Kunt u zich financieel redden?       

 ja  75   91,5%  

 nauwelijks  6   7,3%  

 nee  0   0,0%  

 geen antwoord  1   1,2%  

        

38. Beperken uw financiën uw sociale contacten of het uitoefenen van hobby’s?  

 ja  8   9,8%  

 nee  71   86,6%  

 geen antwoord  3   3,6%  
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39. Heeft u hulp bij het verzorgen van uw ( financiële) administratie?   

 ja  61   74,4%  

 nee  20   24,4%  

 nee, maar wel gewenst  1   1,2%  

        

40. Gemeente Houten voert een aantal regelingen uit voor mensen met een laag inkomen. Maakt u 
gebruik van: 

 Kwijtscheldingen / gemeentebelastingen  1   1,2%  

 Bijzondere bijstand  0   0,0%  

 U – Pas  10   12,2%  

41. Wilt u meer informatie over       

 Kwijtscheldingen / gemeentebelastingen  0   0,0%  

 Bijzondere bijstand  0   0,0%  

 U – Pas  5   6,1%  

        

Hulp en dienstverlening       

42.  
Vul in: bekend met  = 1, maakt gebruik van  = 2 , info gewenst  = 3 

% van categorie 1, 
2 en 3 samen 

 van Houten&co' hulp- en klussendienst 36 25 2  76,8%  

 Zonnebloem  49 9 2  73,2%  

 Rode Kruis (koffie-ochtend)  46 0 0  56,1%  

 Vrijwillige thuishulp van de NPV  14 0 0  17,1%  

 Steunpunt Mantelzorg  26 1 0  32,9%  

 Alzheimer Café Houten  55 3 0  70,7%  

 Vitras CMD 38 9 0  57,3%  

 Maatschappelijk werk 55+ (Vitras CMD)  17 0 0  20,7%  

 Ouderenadviseur 'van Houten&co' 15 1 3  23,2%  

 Zorgspectrum  27 6 0  40,2%  

 Andere thuiszorgorganisaties 34 9 1  53,7%  

 Wmo-loket VIA Houten  37 7 1  54,9%  

 Personenalarmering 42 10 1  64,6%  

 Maaltijdvoorziening 54 5 0  72,0%  

 Open eettafel 44 1 0  54,9%  

 Dagopvang/-verzorging 41 2 0  52,4%  

 Altrecht GGZ 21 0 0  25,6%  

43. Als u hulp nodig heeft, door wie wordt die dan aangeboden?    

 partner / huisgenoot  25   30,5%  

 kinderen  49   59,8%  

 buren / kennissen  23   28,0%  

 thuiszorg  22   26,8%  

 particuliere hulp  6   7,3%  

 overige familie  6   7,3%  

 niemand  2   2,4%  
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44. Hoeveel warme maaltijden gebruikt u per week?      

 1x;   2x;   3x;   4x;   5x;   6x;   7x     6,4  

        

45. Bereidt u de maaltijden zelf?       

 ja  60   73,2%  

 nee  19   23,2%  

 soms  2   2,4%  

 geen antwoord  1   1,2%  

        

46. Wie verzorgt de maaltijden als u zelf niet kookt?      

 partner  27   40,9%  

 kinderen  5   20,5%  

 buren/kennissen  1   2,3%  

 kant-en-klaar maaltijd uit de winkel  25   33,0%  

 koelvers maaltijd  13   13,6%  

 nog niet aan de orde geweest/geen antwoord 11   13,4%  

        

47. Doet u zelf boodschappen?       

 ja  69   84,1%  

 ja, met begeleiding  5   6,1%  

 soms  1   1,2%  

 nee  6   7,3%  

 geen antwoord  1   1,2%  

        

48. Indien u niet, of niet altijd zelf uw boodschappen doet, wie zorgt er dan voor de boodschappen? 

 partner  18   22,0%  

 kind(eren), overige familie  40   48,8%  

 buren of kennissen  13   15,9%  

 thuiszorg  3   3,7%  

 leverancier aan huis  4   4,9%  

 zou dit anders willen, namelijk  2   2,4%  

 geen antwoord  2   2,4%  

        

Contacten       

49. Heeft u kinderen?       

 ja en gemiddeld % kinderen  77   2,5  

 nee  5   6,1%  

        

50. Wonen er kinderen in de buurt?       

 ja  62   75,6%  

 nee  14   17,1%  

 geen antwoord/niet van toepassing  6   7,3%  
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51. Hoe vaak heeft u contact, ook telefonisch?        

 nooit = 1 af en toe = 2 regelmatig = 3 vaak = 4     % van categorie   

      1, 2, 3 en 4 samen 

  1 2 3 4   

 kinderen 0 7 45 0 53,4%  

 kleinkinderen 0 23 36 0 69,3%  

 familie 1 35 24 0 67,0%  

 vrienden 1 16 19 0 55,7%  

 buren 1 26 32 0 76,1%  

 kennissen 2 18 18 0 51,1%  

 hulpverleners/vrijwilligers 5 2 13 0 17,0%  

        

52. Hoe vaak krijgt u bezoek?       

 dagelijks / paar keer per week  29   35,4%  

 ongeveer 1 maal per week  29   35,4%  

 ongeveer 1 maal per twee weken  7   8,5%  

 een enkele keer per maand  12   14,6%  

 bijna nooit  3   3,7%  

 geen antwoord  2   2,4%  

        

53. Hoe vaak gaat u op bezoek?       

 dagelijks / paar keer per week  17   20,7%  

 ongeveer 1 maal per week  23   28,0%  

 ongeveer 1 maal per twee weken  12   14,6%  

 een enkele keer per maand  11   13,4%  

 bijna nooit  17   20,7%  

 geen antwoord  2   2,4%  

        

54. Merkt u het als de buren weg zijn?       

 ja  48   58,5%  

 nee  32   39,0%  

 geen antwoord  2   2,4%  

        

55. Merken zij het als u weg bent?       

 ja  51   62,2%  

 nee  29   35,4%  

 geen antwoord  2   2,4%  

        

56. Bent u tevreden over de contacten die u heeft?      

 ja zeer tevreden  40   48,8%  

 over het algemeen wel  40   48,8%  

 over het algemeen niet  0   0,0%  

 helemaal niet  1   1,2%  

 geen antwoord  1   1,2%  
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57. Zou u vaker bezoek willen krijgen?       

 nee  69   84,1%  

 ja  12   14,6%  

 geen antwoord  1   1,2%  

 zo ja, van wie:  0   0,0%  

 kinderen  2   2,4%  

 kleinkinderen  3   3,7%  

 familie  2   2,4%  

 vrienden  2   2,4%  

 hulpverleners / vrijwilligers  1   1,2%  

 maakt niet uit  5   6,1%  

        

58. Bent u aangesloten bij een kerk / religieuze gemeenschap?    

 nee  44   53,7%  

 ja  38   46,3%  

 zo ja, gaat u wel eens naar de kerk  24   29,3%  

 ervaart u steun van de kerk  16   19,5%  

 komen er wel eens mensen van de kerk bij u thuis 18   22,0%  

        

59. Zorgt u zelf voor iemand die ziek of gehandicapt is?      

 nee  73   89,0%  

 ja, namelijk  9   11,0%  

        

60. Heeft u iemand met wie u goed kunt praten?       

 ja  68   82,9%  

 nee  14   17,1%  

        

61. Voelt u zich wel eens eenzaam?       

 nooit  48   58,5%  

 soms  29   35,4%  

 vaker wel dan niet  5   6,1%  

 doorlopend  0   0,0%  

        

62. Kunt u zelf wat doen aan eenzaamheid?       

 ja  53   64,6%  

 nee  3   3,7%  

 niet van toepassing i.v.m. nooit eenzaam  26   31,7%  

        

63. Voelt u zich wel eens somber of depressief?       

 ja  12   14,6%  

 soms  17   20,7%  

 nee  52   63,4%  

 geen antwoord  1   1,2%  
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64. Waar maakt u zich het meeste zorgen om?       

 zie de rapportage       

        

Tijdsbesteding       

65. Welke (lichamelijke)  activiteiten doet u?       

        

 vereniging = 1 'van Houten&co' = 2 alleen = 3     % van categorie  

 met anderen = 4     1, 2, 3, en 4  

      samen  

  1 2 3 4   

 wandelen 0 2 18 18 46,3%  

 zwemmen 1 1 4 4 12,2%  

 fietsen 0 1 20 15 43,9%  

 gymnastiek/yoga 1 6 9 8 29,3%  

 dansen 0 1 0 1 2,4%  

 kegelen/koersbal 2 1 0 2 6,1%  

 anders, namelijk 3 4 3 8 22,0%  

        

66. Zo nee       

 geen belangstelling  15   18,3%  

 wil niet alleen gaan  0   0,0%  

 gezondheidsredenen / lichamelijke beperkingen 19   23,2%  

 te duur  1   1,2%  

 niets in de buurt  0   0,0%  

 anders, namelijk  1   1,2%  

        

67. Heeft u hobby’s?       

 nee  2   2,4%  

 ja, namelijk  79   96,3%  

 biljarten   2   2,4%  

 puzzelen   54   65,9%  

 lezen   56   68,3%  

 computer   20   24,4%  

 reizen   13   15,9%  

 handwerken   16   19,5%  

 spelletjes  16   19,5%  

 tv kijken   48   58,5%  

 knutselen   3   3,7%  

 verzamelen   4   4,9%  

 tuinieren  11   13,4%  

 tekenen   5   6,1%  

 schilderen   5   6,1%  

 anders, namelijk   44   53,7%  
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68. Bent u op de hoogte van de activiteiten en cursussen in de gemeente Houten?  

 ja  67   81,7%  

 nee  14   17,1%  

        

69. Neemt u deel aan activiteiten en / of cursussen voor ouderen?    

 ja  20   24,4%  

 nee  62   75,6%  

 geen antwoord  2   2,4%  

        

70. Om welke reden(en) neemt u niet (meer) deel aan activiteiten of cursussen?  

 geen belangstelling  35   42,7%  

 vervoersproblemen  0   0,0%  

 gezondheidsredenen / lichamelijke beperkingen 13   15,9%  

 niet in de buurt  0   0,0%  

 onbekend met aanbod  0   0,0%  

 te duur  4   4,9%  

 geen aanbod dat mij aanspreekt  4   4,9%  

        

71. Zijn er activiteiten of cursussen die u mist in het aanbod voor ouderen?   

 nee  71   86,6%  

 ja, welke?  Zie hiervoor hoofdstuk 4  4   4,9%  

 geen antwoord  7   8,5%  

        

72. Bent u lid van de bibliotheek?       

 ja  24   29,3%  

 nee  58   70,7%  

        

73. Bent u lid van een ouderenbond? (KBO, ANBO, PCOB)?     

 ja  38   46,3%  

 nee  44   53,7%  

        

74. Kende u 'van Houten&co' al ?       

 nee  9   11,0%  

 ja, van activiteitengids  72   87,8%  

 ja, van ouderenadviseur  8   9,8%  

 ja, van hulp- en klussendienst  31   37,8%  

 ja, van steunpunt mantelzorg  0   0,0%  

 ja, van maaltijdvoorziening  17   20,7%  
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Afronding       

75. Welke adviezen zijn gegeven en/of afspraken zijn gemaakt op het gebied van:  

 hulp- en dienstverlening  45   55,1%  

 wonen/gezondheid  21   25,8%  

 mobiliteit  6   7,3%  

 financiën  5   6,1%  

 contacten  3   3,7%  

 tijdsbesteding  0   0,0%  

        

76. Vindt u het goed dat wij de problemen die wij niet samen met u kunnen oplossen doorgeven 
aan één van onze beroepskrachten? 

 ja  19   23,2%  

 nee  4   4,9%  

 geen antwoord/niet van toepassing  59   72,0%  

        

77. Mochten zich in de toekomst problemen voordoen op één van de genoemde gebieden, weet u 
dan waar u terecht kunt met uw vraag? 

 ja  76   92,7%  

 nee  1   1,2%  

 geen antwoord  5   6,1%  

        

 


