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Onderzoek wijst uit:
Ouderen hebben weinig interesse in informatie ter voorkoming van Medische en Sociale
problemen.
70% van de 60-plussers in Monnickendam en Katwoude heeft geen behoefte aan actieve
informatieverstrekking over onderwerpen op medisch en sociaal terrein, zoals
preventiegerichte informatie over dementie, gezondheidszorg, maaltijdvoorziening en
gezonde voeding, huisartsen, maar ook over het nieuwe zorgstelsel, veiligheid en overlast
in de buurt. Die groep geeft aan zelf de informatie te halen uit de eigen omgeving en
brochures of van het internet. Specifieke informatiebijeenkomsten worden niet of
nauwelijks bezocht. Veel 60-plussers voelen zich nog te jong om zich zorgen te maken
over die onderwerpen en gaan pas op zoek naar informatie als er zich problemen voor
doen.
Dat zijn de belangrijkste conclusies uit een onderzoek dat een 4-tal studenten van de
Hogeschool van Amsterdam hebben gedaan in opdracht van de Stichting Gecoördineerd
Ouderenwerk Monnickendam (SGOM). Voor geïnteresseerden organiseert de SGOM
o.a. themabijeenkomsten met de genoemde onderwerpen. De opkomst van bezoekers bij
de genoemde themabijeenkomsten is de afgelopen tijd flink gedaald. N.a.v. de
aanbevelingen van de studenten heeft de SGOM een plan ontwikkeld om de
preventiegerichte informatie op een andere wijze onder de aandacht van de doelgroep te
brengen. De SGOM wil dat doen via een eigen website en een losbladige
senioreninformatiegids, waarvan de inhoud frequent wordt verspreid en actueel wordt
gehouden.
Het onderzoeksrapport en het plan van de SGOM zijn vrijdagmiddag aan wethouder
mw. Alice Brom van de gemeente Waterland gepresenteerd en overhandigd. In een
eerste reactie van mw. Brom gaf ze aan het onderzoek erg interessant en leerzaam te
vinden, omdat daaruit ook de gemeente haar informatiebeleid t.a.v. ouderen kan toetsen
en evt. bijstellen. 25% van de bevolking van Monnickendam en Katwoude is 60-plusser.
Voor het onderzoek hebben de studenten geënquêteerd onder de zelfstandig
thuiswonenden van 60 jaar en ouder in Monnickendam en Katwoude. Ook hebben ze
contactpersonen van andere organisaties op het gebied van zorg en welzijn
geraadpleegd. Op grond van die informatie en op basis van literatuuronderzoek hebben
ze hun conclusies getrokken en aan de SGOM aanbevelingen gedaan.
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