
Ouderen door de wasstraat, een 

schrikbeeld 

 
Toch is dit beeld niet onwerkelijk. Een Youtube filmpje van fysiotherapeut Hans Gadiot over de 
wekelijkse wasbeurt in de ouderenzorg anno 2025 veroorzaakte veel opschudding. Volgens een van 
de deelnemers van de Werkgroep Zorg en Welzijn van Seniorenraad zijn er in Japan al automatische 
wascabines in gebruik. Robotisering is een veelbesproken thema. Maar ook het intensiever leveren 
van hulp door familie, vrijwilligers en de mensen uit de buurt. 

De groei van het aantal ouderen en de terugloop van het aantal inzetbare zorgmedewerkers 
leidt tot ‘het nieuwe normaal’ zoals het kabinet dat onlangs benoemde. 
Werkgroep zorg van de Seniorenraad Veldhoven houdt de vinger aan de pols als het gaat om 
zorg binnen de gemeente Veldhoven. Menswaardigheid is daarbij natuurlijk uitgangspunt. 
 

De Seniorenraad, opgericht door de senioren-verenigingen PVGE en KBO, is de actieve spreekbuis 
van en voor senioren in Veldhoven. Binnen de Seniorenraad zijn een drietal werkgroepen actief. De 
werkgroep Wonen voor Senioren, de werkgroep Samenspraak en de werkgroep Zorg en Welzijn. 
De werkgroep Zorg en welzijn haakt in op twee belangrijke aandachtsvelden ‘de dubbele vergrijzing’ 
en ‘dementie’. Met als thema vooral “hoe kunnen binnen de huidige ontwikkelingen mensen waardig 
oud worden en zorg ontvangen die ze nodig hebben“ 

Om te bevorderen dat ouderen in de toekomst langer zelfstandig kunnen blijven wonen op een plek 
waar ze zich thuis voelen, zo geeft de rijksoverheid aan, wordt de norm: ‘Zelf als het kan; Thuis als het 
kan en Digitaal als het kan’.  Ouderen moeten zo lang mogelijk, met ondersteuning van de eigen 
omgeving, zelfredzaam te blijven, ook als de gebreken van de ouderdom zich aandienen.  

Veel van de uitvoering hiervan komt te liggen op het bordje van de gemeente.  

Seniorenraad heeft de politiek in Veldhoven opgeroepen werk te maken van het erkennen, stimuleren 
en ondersteunen van deze ontwikkelingen. 

Tijdens de begrotingsbehandeling in november 2022 is aansluitend door de gemeenteraad een motie 
aangenomen die het college maant vaart te maken met de voorbereiding op het ‘nieuwe normaal’. 
Allereerst zullen mensen meer bewust moeten worden dat hulp vaak niet automatisch voorhanden zal 
zijn. Ook zal er steeds meer een beroep moeten worden gedaan op de hulp van de omgeving. 

 

De Seniorenraad (werkgroep Zorg) gaat met overheid, instellingen en organisaties op zoek naar 
wegen die de zorg menselijk houden. En naar oplossingen voor problemen zoals de overbelasting van 
mantelzorgers, het tekort aan de huishoudelijk hulp, terugloop van de sociale samenhang en het 
werken aan meer bewustzijn dat dit nieuwe normaal zich meester van ons maakt.  

We willen graag kennis bij Veldhovenaren over deze materie ophalen. Alle goede ideeën zijn meer 
dan welkom. U kunt ze zenden aan secretaris@seniorenraadveldhoven.nl 
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