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Meer dan helft van de 1400 ondervraagde senioren ziet niet op tegen het zogenoemde 

‘keukentafelgesprek’. Slechts twintig procent kijkt er tegen op. Dit blijkt uit een enquête van ANBO, de 

belangenbehartiger voor senioren. Ongeveer driekwart geeft aan nog geen gesprek te hebben gehad 

waarin wordt bepaald hoeveel uur huishoudelijke hulp men nog vergoed krijgt via de Wet maatschappelijke 

ondersteuning (Wmo). 

Zorg op maat 

“Wij zijn blij dat senioren niet opzien tegen het keukentafelgesprek. Het is tenslotte ook bedoeld voor zorg 

op maat, maar men moet het gesprek wel goed voorbereiden”, waarschuwt directeur Liane den Haan van 

ANBO. “Dit gesprek bepaalt hoe jouw zorg in de toekomst gaat zijn. Het is zaak om te weten wat jouw 

rechten zijn én wat de plichten van de gemeente zijn”, aldus Den Haan. Om senioren goed voor te bereiden 

enkele tips: 

1. Denk na wat u nu en eventueel op langere termijn nog zelf kan en wil blijven doen.  

2. Doe u niet gezonder of sterker voor en leg eventuele medische verklaringen/prognoses klaar die iets 

over uw ziekteverloop zeggen.   

3. Overleg vooraf met uw mantelzorger of zij bereid zijn u te willen helpen zo lang u hulp nodig heeft.  

4. Denk goed na over wat voor soort ondersteuning u nodig heeft om langer zelfstandig thuis te blijven 

wonen.    

5. Informeer naar de hoogte van uw eigen bijdrage. Soms is die zo hoog dat het voordeliger is om het zelf 

te regelen. 

 

Raad & Daad 

Wie meer informatie wil kan vanaf deze maand terecht bij ANBO Raad en Daad, een nieuwe service waar 

senioren terecht kunnen met al hun vragen over de nieuwe regels en wetten in de zorg, maar ook op het 

gebied van pensioen, arbeid en belastingen. Ook kunnen ze er tips krijgen hoe ze zich kunnen 

voorbereiden op een keukentafelgesprek. “Uit de vele vragen die wij binnenkrijgen blijkt dat hieraan veel 

behoefte is. Veel mensen zien door alle ingewikkelde regelgeving de bomen door het bos niet meer”, aldus 

Den Haan.  

Dit onderzoek is uitgevoerd via de ANBO Nieuwsbrief die naar leden- en niet-leden verstuurd wordt. De enquête stond 

open van 18 december tot 1 januari. In totaal deden er 1429 respondenten mee.  

Bekijk hier alle onderzoeksresultaten.  

 

http://www.anbo.nl/sites/default/files/uploads/keukentafelgesprek2028alle20antwoorden29.pdf

