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Luisteren met het hart en met hoop op perspectief 

Signalen vanuit onze Ouderen-infolijn  

 

KBO-PCOB heeft aan het begin van de coronacrisis een Ouderen-infolijn geopend met als 

inzet het luisterend oor te zijn, signalen op te pakken en waar nodig lokaal te ondersteunen. 

Dit initiatief werd verder gebracht in samenwerking met het Netwerk van Organisaties van 

Oudere Migranten (NOOM). Hierdoor konden ook oudere migranten – indien gewenst in de 

eigen taal – te woord worden gestaan door een vrijwilliger.  

Over het algemeen hebben senioren waardering en begrip voor de verschillende 

maatregelen. Graag brengen we de belangrijkste signalen die wij ontvingen onder uw 

aandacht. 

 

 Onduidelijkheid over beschermingsmaterialen  

Het meest afgegeven signaal betreft het ontbreken van beschermingsmaterialen. Senioren 

voelen zich onveilig bij het ontbreken van schorten, handschoenen en mondkapjes. Vooral is 

de informatievoorziening onduidelijk: men weet niet wie welke beschermingsmaterialen 

überhaupt moet gebruiken. Oproep vanuit onze leden: communiceer in simpele woorden en 

niet alleen digitaal. Ook zorgverleners melden zich overigens op onze infolijn over dit 

onderwerp. 

 Zorgmijding  

We hebben veel meldingen gekregen dat senioren zelf besluiten de deur niet meer te openen 

voor zorgverleners uit vrees dat zij het virus naar binnen halen. Dit heeft grote gevolgen. 

Mensen raken verwaarloosd en vervuild; men gaat zelf medische handelingen verrichten 

zoals het spuiten van insuline; en senioren proberen zelf werkzaamheden op te pakken die 

vaak lichamelijk te zwaar zijn waardoor in een enkel geval blessures ontstaan. Deze 

zorgmijding baart ons zorgen. De druk op mantelzorgers wordt vaak groter en zij – vaak ook 

senior – dreigen het niet meer aan te kunnen. 

 Afschalen zorg  

Het afschalen van de zorg thuis kwam voor vele senioren als een verrassing. Soms gebeurde 

dit in overleg, maar ook kregen we signalen dat senioren hiermee plots geconfronteerd 

werden. Dus geen voorafgaand overleg. Alle senioren hebben begrip voor de werkdruk en de 

grote opgave van de zorg, maar communicatie blijft voor hen een essentiële randvoorwaarde 

zodat maatwerk mogelijk blijft.  

 Eenzaamheid  

Zowel van senioren als van mantelzorgers horen we veel over eenzaamheid thuis. 

Bijeenkomsten zijn er niet meer. De vereniging ligt stil. Dagbesteding is weggevallen. 

Belcirkels vangen iets van de eenzaamheid op alsmede de initiatieven in de wijk. Maar toch 

lijkt er sprake van een stille ramp thuis. Met het verruimen van de bezoekregeling voor 70-

plussers wordt een eerste stap gezet. Maar er is er nog steeds een aanzienlijke groep 

senioren met een klein sociaal netwerk die geïsoleerd zijn. 

 Digitalisering 

De beeldtelefoon, zoom, teams, whatsappen. Er zijn prachtige instrumenten om in contact te 

blijven maar niet voor iedereen. In de afgelopen weken hebben we ervaren dat de digitale 

kloof steeds dieper wordt. Veel senioren ervaren drempels om echt te communiceren. Niet 

alleen in de privécontacten, maar ook als het gaat om de zorg. De digitale achterstand van 

senioren moet worden beslecht.  

 Verpleeghuizen  

Er zijn veel signalen van senioren over het verpleeghuis. Natuurlijk is er het verdriet van 

naasten die hun geliefden vaak al zes weken niet meer hebben gezien. Als er bijvoorbeeld 

sprake is van dementie, vragen zij zich af of hun geliefde straks de partner, dochter of zoon 

nog herkent. Maar ook horen we verhalen over het vereenzamen van ouderen in het 

verpleeghuis. En over het gebrek aan transparantie als het gaat om concrete 

besmettingscijfers en maatregelen. Heldere informatie, ook als het slechte berichten zijn, 

voorkomt onnodige angst.  

 Pensioen 

En naast deze zorggerelateerde issues merken we ook dat senioren zich druk maken over 

hun pensioen. Nu er een economische crisis dreigt, is men bang voor kortingen en lijkt 

indexatie verder weg dan ooit. Wie het nu vaak al krap heeft, is bang dat zijn of haar 
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financiële situatie verder verslechtert. En dat geeft zorgen naar de toekomst die toch al vaak 

zo onzeker voelt.  

 


