
Voor wie 

Ouderen worden opgenomen in het
zorgprogramma Ouderenzorg
Haaksbergen als sprake is van
kwetsbaarheid bij een oudere boven
de 75 jaar en ingeschreven bij de
huisarts Haaksbergen. Vanaf 2020
nemen alle huisartsenpraktijken in
Haaksbergen deel.

Zorg voor
ouderen
Haaksbergen 

Multidisciplinair
benadering van
Ouderenzorg en
Vallenincidentie

Bij de eerstelijnszorg voor ouderen
hanteren wij een proactieve
benadering gericht op de vroege
opsporing van kwetsbaarheid,
waarbij langer zelfstandig wonen en
zelfredzaamheid voorop staan. 
De zorg wordt gegeven door een
goed georganiseerd netwerk
waarin de huisarts de regie heeft.
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De mantelzorger is
belangrijk om de zorg voor
ouderen die kwetsbaar zijn
in de thuissituatie veilig te
kunnen laten wonen. De
impact van zorgen voor een
naaste wordt gemeten door
de 'volhoutijd' ; de lengte
van de periode dat
mantelzorgers in staat zijn
om hun zorgtaken voor de
naaste vol te houden.

Kwaliteits getallen

Aantal naasten die de
zorg langer vol

gehouden hebben
door de tips, adviezen

of hulpmiddelen
gegeven door POH

ouderen

96%

Kwaliteit van Leven is een
lastig begrip om te bepalen.
Onderdelen hiervan zijn
gezondheid, omgeving, zorg
en dagelijks leven. In
Haaksbergen is gevraagd
naar dagelijks leven. 

https://www.rivm.nl/monitor-langer-thuis/resultaten/percentage-75-plussers-met-goede-kwaliteit-van-leven

cijfer kwaliteit van
leven (dagelijks leven)

bij aanvang contact
met POH Ouderen

6.3
cijfer kwaliteit van

leven (dagelijks leven)
bij controle moment of
afsluiting contact met

POH Ouderen

6.73

spreiding Leeftijd

De leeftijd van de ouderen is
wisselend.  De meeste ouderen zijn
tussen 75-90 jaar, waar de leeftijd 82-
85 meest kwetsbaar lijkt.

beperkt zelfredzaam
72%

niet zelfredzaam
14.2%

voldoende zelfredzaam
6.9%

vooral psychisch klachten
51.3%

vooral somatische klachten
35.3%

vooral sociale klachten
13.4%

Soorten problemen


