
  

 

 
 
 
Aan het Dagelijks Bestuur en de leden van Bestuurscommissie Oost 
Oranje Vrijstaatplein 2 
1093 NG Amsterdam 

Amsterdam, 21 mei 2014 
 
 
Hierbij ontvangt u een zienswijze van de Vereniging Ouderen Adviesraad Oost t.a.v. de `dagopvang voor 
ouderen`. 
 
 
Geachte leden van de Bestuurscommissie, 
 
In de verschillende wijken/buurten van Oost wordt veel aandacht besteed aan het opsporen van mensen, 
die eenzaam zijn en geïsoleerd dreigen te raken. 
 
Voor ouderen die zelfstandig thuis wonen zijn er veelal vanuit buurtinitiatieven buurtkamers opgezet, waar 
mensen elkaar kunnen ontmoeten en gezamenlijk activiteiten ontplooien.  
Deelname gebeurt uit eigen initiatief of n.a.v. informatie in een krantje, via een website, mond op mond 
reclame of op advies van de huisarts, ouderenadviseur en wijkverpleegkundige etc. Via deze 
wervingskanalen worden nog niet alle bewoners bereikt die aan dergelijke activiteiten zouden willen 
deelnemen of voor wie de kwaliteit van leven door deelname aanzienlijk zou verbeteren. 
 
Naast deze ontmoetingsmogelijkheden is ook een meer gestructureerd aanbod van dagopvang nodig voor: 
 
1. Alleenstaande ouderen (zonder mantelzorger) 

- Met lichamelijke beperkingen 
- Die chronisch ziek zijn 
- Die beginnend dementerend zijn 
Zij zijn vaak niet meer in staat om boodschappen te doen, regelmatig te koken, hun administratie op 
orde te houden.  
Zij krijgen ondersteuning van een wijkverpleegkundige. 
Ze hebben vaak wel hulp bij het huishouden. 

2. Ouderen waarvan één van de partners bovenstaande beperkingen heeft. 
Dagopvang is nodig om de mantelzorger te ontlasten. 

 
In de nabije toekomst zullen er steeds meer ouderen zijn die in bovengenoemde situatie verkeren. 
De OAR Oost heeft de indruk, dat in een aantal zorgcentra de dagbesteding is wegbezuinigd(Dreeshuis, 
Amsta Ingenhouszhof, De Open Hof). De OAR wil voorkomen dat, bij gebrek aan opvang in het eigen 
gebied, ouderen uit Oost dagelijks naar bijvoorbeeld  Zuid-Oost zouden moeten worden vervoerd.  
 



  

 

De OAR Oost dringt er daarom bij de Bestuurscommissie op aan om: 
 
1. De dagopvang capaciteit in de andere verzorgingshuizen in Oost in kaart te brengen. 
2. Ook eventueel de capaciteit in aangrenzende gebieden in kaart te brengen, bijvoorbeeld in De Diem in 

Diemen en De Funen in de Czaar Peterbuurt. 
3. Met de resultaten van dit onderzoek in overleg met de OAR Oost een plan te ontwikkelen voor 

voldoende opvang in Oost bijvoorbeeld zoals nu in De Kraaipan wordt ontwikkeld. 
4. Hieraan gekoppeld een vervoersplan op te zetten. 
 

We hopen op een spoedige reactie en zo mogelijk een tussentijdse rapportage, zodat er voor 1 januari 2015 
duidelijkheid is. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de Vereniging Ouderen Adviesraad Oost 
Tunny Jongejan-Maat, Voorzitter 
 
Middenweg 86, 1097 BS Amsterdam 
 
Telefoon: 020 – 694 37 48 
E-mail: t.jongejanmaat@chello.nl  
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