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Dossier: Veroudering van m

ensen m
et een beperking

Kam
erlid Ans W

illem
se over vergrijzing gehandicapten

Gehandicapten w
orden steeds ouder

‘Professionals m
oeten fi

jne 
voelsprieten ontw

ikkelen’
De bevolking van N

ederland is geleidelijk aan het vergrijzen. H
et gevolg 

is een toenem
ende vraag naar zorg. Daar is in N

ederland, m
et het toch 

al nijpende tekort aan m
ensen in de gezondheidszorg, urgente aandacht 

voor nodig. M
aar de kom

ende vergrijzing van m
ensen m

et een verstan-
delijke beperking is verhoudingsgew

ijs nog veel om
vangrijker.

De gehandicaptensector m
oet m

et antw
oorden kom

en op de vergrijzing 
van m

ensen m
et een verstandelijke beperking, vindt Tw

eede Kam
erlid 

Ans W
illem

se-van der Ploeg van het CDA. ‘De sector m
oet m

eegroeien 
m

et de sam
enleving. Er is sprake van vergrijzing, w

aardoor er m
eer 

personeel voor deze leeftijdscategorie beschikbaar zal m
oeten zijn.’

De sterke vergrijzing van m
ensen m

et een verstandelijke beperking kom
t m

et nam
e doordat de 

levensverw
achting van deze groep is toegenom

en. Nog niet zo lang geleden w
erden veel m

ensen 
m

et een verstandelijke beperking niet ouder dan veertig jaar. Door een goede m
edische behande-

ling, zorgverlening en opvang of begeleiding w
orden m

ensen m
et een beperking steeds ouder. 

Bovendien treedt veroudering bij deze m
ensen doorgaans al in rond het vijftigste levensjaar.  

Naast andere gezondheidsproblem
en die sam

enhangen m
et ouder w

orden, zal ook dem
entie bij 

verstandelijk beperkten de kom
ende jaren een groter probleem

 w
orden. 

Kw
aliteit m

oet m
eegroeien

Het toenem
end aantal ouderen m

et een beperking leidt tot m
eer druk op de zorginstellingen en de 

opvangvoorzieningen. W
il de kw

aliteit van zorg m
eegroeien m

et de zorgvraag, dan zullen m
edew

er-
kers in de zorgsector voldoende geschoold m

oeten zijn om
 signalen te herkennen. Investeren in de 

opleiding van de m
edew

erkers is daarom
 de kom

ende jaren van groot belang. Daarbij m
oet er ook 

aandacht kom
en voor specifieke doelgroepen zoals de groep m

ensen m
et het syndroom

 van Dow
n 

m
et een verhoogde kans op allerlei m

edische problem
en en dem

entie. 

Projectaanvraag
KansPlus heeft gem

erkt dat er versnipperd initiatieven ontstaan om
 aandacht te besteden aan de 

vergrijzingproblem
atiek. Er is allerlei inform

atie, m
aar deze inform

atie gaat te w
einig uit van het 

perspectief van de cliënt. Om
 hier w

at aan te doen heeft KansPlus een projectaanvraag ingediend, 
die helaas is afgew

ezen. Nu w
ordt gew

erkt aan een nieuw
e aanvraag, voor een project van behoor-

lijke om
vang m

et veel deelprojecten. Hierover w
ordt m

om
enteel overleg gevoerd m

et diverse 
partijen. 

Dossier veroudering
In dit dossier besteden w

e in tw
ee interview

s aandacht aan de problem
atiek van veroudering  

bij m
ensen m

et een verstandelijke beperking. Het eerste interview
 is m

et Ans W
illem

se, Tw
eede 

Kam
erlid voor het CDA en w

oordvoerder over onder m
eer de zorg voor m

ensen m
et een verstan-

delijke beperking Het tw
eede interview

 is m
et dr. M

arian M
aaskant. Zij is verbonden aan de 

universiteit van M
aastricht en houdt zich bezig m

et de kenm
erken van de Nederlandse situatie en 

de huidige stand van zaken in de kennis rondom
 dem

entering bij m
ensen m

et een verstandelijke 
beperking.

Haar portefeuille is breed en divers. W
illem

se is 
onder m

eer w
oordvoerder voor de W

et m
aatschappe-

lijke ondersteuning (W
M

O), het ouderenbeleid, de 
W

et gelijke behandeling voor m
ensen m

et een 
handicap of chronische ziekte, patiëntenrechten, 
m

antelzorg, vrijw
illigersw

erk en palliatieve zorg.  
Als w

oordvoerder van een breed zorgterrein, w
aar- 

onder de zorg voor m
ensen m

et een verstandelijke 
beperking, gaat Ans W

illem
se regelm

atig op 
w

erkbezoek bij zorginstellingen. Om
 een zo breed 

en realistisch m
ogelijk beeld te krijgen van de 

zorginstelling voert zij diverse gesprekken, liefst 
instellingsbreed. Zo gaat W

illem
se altijd in gesprek 

m
et bew

oners en cliëntenraad, m
et personeel, 

m
anagem

ent, Raad van Bestuur en Raad van 
Toezicht. Bij rondleidingen door de instelling 
w

orden alle afdelingen en voorzieningen bekeken:  
van sanitair tot slaapkam

ers, van w
erkruim

ten tot w
oonkam

ers. Zo probeert ze zich een goed  
beeld te vorm

en van de m
anier w

aarop zorginstellingen functioneren.

M
eegroeien

Op de vraag hoe er om
gegaan m

oet w
orden m

et veroudering bij de groep m
ensen m

et een ver- 
standelijke beperking, antw

oordt zij dat op de eerste plaats de sector zelf antw
oorden zal m

oeten 
vinden, uiteraard in overleg m

et de doelgroep. Uitgangspunt is dat m
ensen zo lang m

ogelijk en zo 
veel m

ogelijk actief kunnen blijven deelnem
en aan de sam

enleving. Dat geldt voor ouderen en dat 
geldt ook voor ouderen m

et een verstandelijke beperking. ‘De sector m
oet m

eegroeien m
et de 

sam
enleving. Er is sprake van vergrijzing, ook in deze doelgroep, w

aardoor er m
eer personeel voor 

deze leeftijdscategorie beschikbaar zal m
oeten zijn. Daarnaast w

ordt er tegenw
oordig veel beter 

nagedacht over hoe m
ensen m

et een beperking in de sam
enleving kunnen functioneren. W

aar nodig 
kan zorg en opvang intram

uraal w
orden geboden in een verzorgingshuis of instelling voor m

ensen 


