
1» Zelfstandig woiiende senioren lopeii meer risico's 

Vangnet voor veilig 
wonen ouderen 
Nu s teeds meer ouderen langer zelfstandig 
blijven wonen, leidt dat tot veiligheidsrisico's als 
vallen, brand en inbraak. Brabantse organisaties 
slaan de handen ineen voor meer veiligheid. 
Arno Heesakkers 
Den Bosch 

Dat vinden de vier Brabantse orga
nisaties Rode Kruis, brandweer, 
GHOR (Geneeskundige Hulpverle
ningsorganisaties in de Regio) en 
seniorenvereniging KBO. Zij heb
ben de handen ineengeslagen om 
de veiligheid van kwetsbare oude
ren alvast te vergroten en om ervoor 
te zorgen dat zij zich beter zelf kun
nen redden. 

Gisteren ondertekenden de orga
nisaties in Den Bosch een twee jaar 
durende overeenkomst. Doelen: 
zorgen dat er zo veel mogelijk 
workshops over veilig wonen wor

den gegeven in zo veel mogelijk 
Brabantse gemeenten. Verder kun
nen ouderen hun woning laten 
scannen op veiligheid. Om dit mo
gelijk te maken moet een batterij 
vrijwilligers een gedegen opleiding 
krijgen, gegeven door deskundigen 
uit diverse sectoren. Er wordt al lan
ger aan genoemde doelen gewerkt, 
door de afzonderlijke organisaties. 
Zij willen nu de krachten bundelen 
om het béter te kunnen doen. 

Eind oktober meldde het Bra
bants Dagblad op basis van cijfers 
van het CBS al dat ouderen meer r i 
sico lopen om dodelijk te vallen. 
Tussen 2015 en 2016 was het aantal 
ouderen dat zo'n smak maakte met 

11 procent toegenomen. Brabant liet 
zelfs een stijging zien van 21,4 pro
cent. Met dank aan de vergrijzing 
die hier harder toeslaat. 

Verder lopen ouderen ook een 
groter risico slachtoffer te worden 
van een inbraak of van de babbel
truc van een gladde oplichter aan 
de deur. De organisaties erkennen 
dat het tekenen van een overeen
komst ai die problemen niet met
een oplost. 

Maar je moet ergens beginnen, 
nu de overheid het aloude bejaar
dentehuis heeft geschrapt en tege-

Het schrappen van 
verzorgingshuizen 
w a s een onzinnige 
operatie 
— Norbertvan Berckel, Rode Kruis 

lijkertijd de drempel om in het ver
pleeghuis te worden opgenomen 
hoger is geworden. Het gat is nu te 
groot en moet gedicht worden met 
een nieuwe tussenvorm, zo denken 
de organisaties. 

Bezuiniging 
Ging het sluiten van verzorgings
huizen niet een beetje snel, terwijl 
er (nog) nauwelijks alternatieven 
zijn? Wilma Schrover, directeur van 
KBO-Brabant: „Nou ja, falend, 
maar het heeft tekortkomingen ja." 

Leo Bisschops, voorzitter van 
KBO-Brabant: „Wethouders die in 
2015 overheidstaken kregen overge
dragen, riepen dat zij dat klusje wel 
even zouden klaren. Zij werden ook 
wel voor het blok gezet." 

Norbert van Berckel van het Rode 
Kruis: „Het schrappen van de ver
zorgingshuizen was een onzinnige 
operatie, een bezuiniging. Daar 
moeten we het nu wel mee doen." 


