
Rotterdam, 14 juli 2020. 20bb009000

Onderwerp:
Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid P.J.H.D. Verkoelen (50Plus) 
over ‘Rust Roest!’.

Portefeuillehouder: S. de Langen

Aan de Gemeenteraad.

Op 15 juni 2020 stelde P.J.H.D. Verkoelen (50Plus) ons schríftelijke vragen over ‘Rust 
Roest!’. (20bb7677)

Inleidend wordt gesteld:
“Nu de corona maatregelen langzaamaan versoepeld worden en wij drie maanden 
verder zijn in de tijd, tonen zich de gevolgen van de maatregelen. De economie heeft 
een flinke knauw gekregen, scholieren hebben achterstanden, ouderen zijn (verder) 
vereenzaamt. Maar ook zijn er de vele sociale acties om de ouderen achter gesloten 
deuren op te beuren en van boodschappen te voorzien. Thuiswerken blijkt na een 
inwerkperiode minder ingewikkeld dan eerder gedacht en frisse lucht en minder herrie 
zijn een verademing.

Een aspect wat misschien nu nog niet zo zichtbaar is, maar wat op korte termijn al tot 
problemen zal leiden is het feit dat veel ouderen die voorheen sporten en bewogen al 
maanden thuis achter de geraniums dan wel orchideeën zitten. De spieren verslappen 
en de conditie van deze ouderen gaat met sprongen achteruit. 50PLUS Rotterdam krijgt 
al enige signalen binnen van verontruste Rotterdammers.

Feit is dat veel ouderen er minder goed voor staan dan voorheen. De ouderen lopen 
risico gezien hun leeftijd en vanwege vaak het hebben van chronische aandoeningen. 
Met het advies “blijf thuis” is voor de ouderen die nog aan beweging buitenshuis deden, 
zoals bijvoorbeeld fitness onder begeleiding van een fysiotherapeut, ook een einde 
gekomen want de 1,5 m afstand is niet haalbaar. We weten dat beweging voor de 
lichamelijke conditie van ouderen essentieel is. Daarnaast helpt beweging ook in de 
sociale contacten en ook bij eenzaamheid en isolement is beweging cruciaal. In de 
nabije toekomst zal dit patroon voor ouderen nauwelijks veranderen wat een behoorlijk 
somber perspectief is.

Ook blijkt uit onderzoek dat naarmate je ouder wordt, je er elk jaar een klein beetje 
spiermassa op inlevert. Naarmate je ouder wordt gaat dat steeds wat sneller en op 70- 
jarige leeftijd is dat gemiddeld al 30Zo per jaar minder spiermassa. 10 jaar achter elkaar 
zo’n afname betekent dat je ongeveer een kwart van je totale spiermassa kwijtraakt. 
Stilzitten versnelt dit proces. Een van de grootste risico’s van afnemende spiermassa is 
het gevaar van vallen. De gevolgen van vallen zijn enorm: In 2018 overleden 4.628 
inwoners van Nederland door een ongelukkige val. Ruim 75 procent van de overledenen
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was 80 jaar of ouder. Van de ouderen die in na een valpartij op de Spoed Eisende Hulp 
terecht kwam werden er 43.800 opgenomen in het ziekenhuis.

50PLUS Rotterdam maakt zich dan ook grote zorgen over de 95.000 65-plussers van 
Rotterdam die al maanden thuis stil zitten. Veel ouderen hebben de afgelopen maanden 
dan wel geleerd hoe ze met internet moeten omgaan, hoe ze moeten beeldbellen en 
meer technische vaardigheden die hen bij de maatschappij betrokken hield. Maar nu 
wordt het tijd om de straat weer op te gaan, weer te werken aan de gezondheid, aan de 
sociale contacten. Als we ze nu niet aan hun conditie laten werken zijn alle acties om 
ouderen gezonder ouder te laten worden voor niets geweest. Laten we ze te snel hun 
oude patroon oppakken dan ligt het gevaar van val incidenten op de loer. Een ding is 
zeker; er moet iets gedaan worden voor ouderen om in beweging te komen en blijven, 
juist nu in deze tijd.

In dit kader heeft 50PLUS Rotterdam dan ook enkele vragen aan het college van B&W.” 

Hieronder volgen de vragen en onze beantwoording:

Vraag 1:
Is het college bekend met het probleem van afnemende spiermassa bij 
onvoldoende inspanning van de spieren?

Antwoord:
Ja. De beweegrichtlijn van de Gezondheidsraad voor ouderen bevat naast het advies om 
ten minste 150 minuten per week aan matig intensieve inspanning te doen, ook het 
advies om minstens tweemaal per week spier- en botversterkende activiteiten te doen, 
gecombineerd met balansoefeningen. De ambitie van de pijler Vitaal van Rotterdam 
Ouder&Wijzer is dat meer Rotterdamse ouderen deze (landelijke) beweegrichtlijn halen.

Vraag 2:
Heeft het college zicht op hoeveel Rotterdammers zich hebben gehouden aan de 
corona maatregelen en thuis zijn gebleven?

Antwoord:
Er zijn geen aantallen bekend van het aantal Rotterdammers dat is thuisgebleven.

Wel kunnen we constateren dat in het straatbeeld van Rotterdam per 15 maart 
aanzienlijk minder mensen werden gezien. Met het versoepelen van de maatregelen, 
feestdagen en mooi weer, nam het aantal mensen op straat weer toe.
In het rapport “De bedreigde stad - maatschappelijke impact van COVID-19 op 
Rotterdam” (https:ZZwww.eur.nlessbZZmediaZ2020-04-rapportdebedreiqde-stad) is een 
stelling opgenomen over in hoeverre men zich in de periode na de lockdown (3-13 april) 
aan de richtlijn heeft gehouden om zoveel mogelijk thuis te blijven. 81,50Zo van de 
ondervraagde Rotterdammers geeft aan het (helemaal) eens te zijn met deze stelling. 
Hierbij moet wel aangemerkt worden dat deze data indicatief zijn.
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Vraag 3:
Heeft het college maatregelen genomen om ouderen tijdens de coronacrisis in 
beweging te houden?

Antwoord:
Het Sportbedrijf Rotterdam en Stichting Rotterdam Sportsupport ondersteunen de sport
en beweegaanbieders in de stad. Tijdens de coronacrisis hebben zij hen specifieke 
ondersteuning geboden en aandacht besteed aan hoe zij met de beperkende 
maatregelen om kunnen gaan. Zo delen ze bijvoorbeeld goede voorbeelden hoe de 
aanbieders in contact kunnen blijven met hun leden en hoe zij hun leden in beweging 
kunnen houden, ook gericht op senioren.
Een aantal voorbeelden van initiatieven tijdens de corona-maatregelen:
» De sport- en beweegaanbieders houden (oudere) leden betrokken door middel van 

nieuwsbrieven, internet en waar nodig telefonisch contact;
* De docent van recreatiecentrum de Zevenkampse Ring die normaal Walking 

Basketball lessen en het Seniorengym geeft, laat online zien hoe ouderen in 
beweging kunnen blijven;

» Yoga met lef! biedt naar aanleiding van haar leden online lessen van yoga+ aan. 
Yogan- is een vorm van yoga op en rond een stoel, voor iedereen voor wie bewegen 
minder makkelijk of vanzelfsprekend is;

« Balkongym voor senioren in Hoogvliet, georganiseerd door buurtsport van het 
Sportbedrijf en Doek Hoogvliet;

» Het Sportbedrijf heeft spelmateriaal vanuit de zwembaden uitgeleend aan de 
Hervormde Stichting Sonneburgh, zodat de zorg medewerkers meer variatie in 
beweging en plezier kunnen bieden aan de ouderen die hier wonen.

Het Sportbedrijf heeft de mogelijkheid geboden aan sport- en beweegaanbieders die 
normaal in een zaal sporten, een (deel) van een veld te huren, om conform de 
maatregelen buiten te kunnen sporten en bewegen.
Daarnaast hebben zowel het Sportbedrijf als Sportsupport online video's gemaakt met 
informatie en instructies om op een laagdrempelige manier te bewegen.
We zien ook dat veel commerciële partijen op een alternatieve manier sport- en 
beweeglessen hebben aangeboden, zonder ondersteuning van de gemeente, 
Sportsupport of Sportbedrijf.

Ook de welzijnspartners hebben tijdens de corona-maatregelen aandacht besteed aan 
alternatieven/initiatieven op gebied van bewegen voor ouderen. Zo heeft bijvoorbeeld 
Humanitas zogenaamde ‘Balkonserenades’ opgezet. Hierbij wordt in een afgesloten 
binnentuin van een seniorenwooncomplex van o.a. Woonstad en Havensteder wekelijks 
een beweegactiviteit gehouden. Humanitas heeft de afgelopen periode 100 Balkon 
Parades uitgevoerd in circa 15 seniorencomplexen. De BalkonParade is een programma 
vol sport- en culturele activiteiten voor senioren. Voor een moment van beleving en 
contact, maar wel op afstand. Er wordt gezongen, gedanst en bewogen. Daarmee zijn 
enkele duizenden senioren bereikt. Door deze positieve ervaringen gaan ze hier de 
komende periode mee verder, gericht op bewegen op het balkon/thuis, in samenwerking 
met enkele fysiotherapeuten.
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WMO Radar heeft in de binnentuin van hun locatie aan de Kipstaat een terugkomdag 
van hun valpreventieprogramma “Minder vallen meer bewegen” georganiseerd. Hierbij 
was ook veel aandacht voor gezamenlijk bewegen (op afstand).
Ook hebben verschillende welzijnsorganisaties flyers bij ouderen in de huisbrievenbus 
gedaan om hen te attenderen op het belang van voldoende lichaamsbeweging in huis, 
inclusief tips hoe ouderen dit kunnen doen.
Verschillende welzijnsorganisaties, zoals bijvoorbeeld WMO Radar en Humanitas 
hebben zelf video’s gemaakt met voorbeelden van beweegoefeningen in huis, deze zijn 
richting ouderen in de wijken gecommuniceerd.

Vraag 4:
Zo ja, op welke manier?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 3.

Vraag 5:
Heeft het collegemaatregelen en plannen klaarliggen om ouderen na de 
versoepeling van de coronamaatregelen versneld weer op de been en in beweging 
te krijgen?

Antwoord:
De sport- en beweegaanbieders willen graag weer beginnen met het aanbod voor 
senioren en worden hierbij ondersteund door Stichting Rotterdam Sportsupport en het 
Sportbedrijf Rotterdam.

Inmiddels is een aantal aanbieders weer gestart met seniorensport. Zij sporten en 
bewegen buiten en bieden een alternatief programma waarbij de RIVM-richtlijnen 
worden gevolgd. Bijvoorbeeld Stichting Feijenoord Oldstars met Walking football en 
korfbalvereniging de Sperwers met Golden Sports.

Het opstarten van nieuw aanbod en de oudere leden stimuleren om weer deel te nemen 
aan de activiteiten brengt ook uitdagingen met zich mee. Uit contacten met sport- en 
beweegaanbieders en welzijn horen we dat niet iedere senior al wil of het aandurft om 
weer te gaan bewegen of naar de sportvereniging te gaan. Ook horen we dat als 
ouderen zelf al wel willen, hun kinderen het nog te riskant vinden en de ouderen 
adviseren nog niet deel te nemen aan activiteiten. Ouderen die zelf geen vervoer hebben 
zijn veelal afhankelijk van het openbaar vervoer, Trevvel of Wijkbus. Dit geeft een 
drempel, omdat niet alle ouderen al met deze vormen van vervoer willen reizen.

Vanuit Rotterdam Ouder&Wijzer wordt nadrukkelijk ingezet op bewegen voor ouderen. 
Een aantal initiatieven heeft als gevolg van de coronamaatregelen stilgelegen, maar 
wordt nu weer opgepakt binnen de geldende richtlijnen. Daarbij is van belang om 
rekening te houden met de drempels die ouderen ervaren door de coronamaatregelen. 
We hebben de GENERO-klankbordgroep van het project “Senioren Sterker maken” 
advies gevraagd over de invloed van de coronamaatregelen op senioren en de 
voorwaarden waarop senioren weer mee willen/durven doen aan interventies,
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activiteiten, bijeenkomsten, interviews etc. De adviezen hieruit zijn van belang om mee te 
nemen bij de verdere uitwerking van de beweegactiviteiten voor ouderen.

Vraag 6:
Zo ja, kan het college deze plannen met ons delen?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 5.

Vraag 7:
Zo nee, is het college bereid om een plan op te stellen en samen te werken met 
bijvoorbeeld wooncomplexen waar veel ouderen wonen, die ook een recreatiezaal 
tot hun beschikking hebben, zodat bewoners gemakkelijk aan hun beweging 
kunnen komen? Denk hierbij aan het opmaken van programma’s waarbij ouderen 
kunnen bewegen onder professionele begeleiding waarbij de corona maatregelen 
haalbaar zijn.

Antwoord:
Gezien de antwoorden op de vragen 3 en 5 is dit niet aan de orde.

Vraag 8:
Heeft het college een campagne valpreventie klaarliggen om de ouderen na de 
intelligente lockdown te behoeden voor vallen?

Antwoord:
Het college zet met het programma Rotterdam Ouder&Wijzer in op valpreventie voor 
ouderen.

De pilot van het valpreventie-project TOM (Thuis Onbezorgd Mobiel) die in 2019 in het 
Lage Land is gehouden, is inmiddels geëvalueerd en laat positieve resultaten zien. In 
juni hebben de landelijke partners van TOM de eindresultaten van de verschillende 
onderzoeken onder de deelnemers van deze TOM-pilot met ons gedeeld. Meer bewegen 
en gerichte training laten een sterke verbetering zien in het fysiek functioneren, dat mede 
het risico op vallen bepaalt. Ook blijkt dat de angst om te vallen afneemt als men sterker 
op de benen staat. Daarnaast vinden deelnemers dat de kwaliteit van leven aanzienlijk is 
verbeterd en ervaren ze dat - ook zes maanden na afloop - hun gezondheid beter is dan 
voor de start van TOM. Verder is winst geboekt op de kennis van gezond eten en een 
hogere inname van eiwitten. Voldoende eiwitinname is belangrijk om spiermassa op peil 
te houden en lichamelijke achteruitgang bij ouderen te vertragen. Deze uitkomsten 
worden binnenkort breed gecommuniceerd naar het netwerk van partijen dat actief is 
binnen Rotterdam Ouder&Wijzer en via de (social media) kanalen van GezondOIO.

Deze positieve resultaten ondersteunen het voornemen om TOM op meer locaties in 
Rotterdam uit te rollen. Begin dit jaar hebben we Humanitas benaderd om samen met 
hen, lokale beweegaanbieders en diëtisten TOM in Feijenoord op te starten. Voor het op 
maat maken van TOM in Feijenoord is de inbreng van seniore migrantenouderen van
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groot belang. De voorbereidingen hiervoor hebben als gevolg van de corona- 
maatregelen enige vertraging opgelopen, maar worden momenteel weer opgepakt. 
Daarnaast zijn de landelijke TOM-partners met de verkenning van een digitale variant 
van TOM gestart. Zij willen hiermee alternatieve vormen van TOM aan kunnen bieden 
als de periode van de coronamaatregelen nog langer gaat duren. De gemeente 
Rotterdam volgt deze ontwikkelingen op de voet.

Ook het succesvolle valpreventieproject van WMO Radar “Meer bewegen, minder 
vallen” krijgt opvolging en uitbreiding. Voorjaar 2020 stond een uitrol hiervan gepland.
Via een werkplaats zou een groep zorgprofessionals opgeleid worden om dit 
valpreventieprogramma zelf uit te kunnen voeren. Deze training is door de 
coronamaatregelen afgelast. De voorbereidingen om dit alsnog op korte termijn te gaan 
doen zijn reeds opgestart. Op die manier zijn de zorgprofessionals getraind om met dit 
programma aan de slag te gaan, zodra de maatregelen het toelaten en ouderen er aan 
toe zijn aan dit programma deel te nemen.
De gebruikelijke terugkomdag van de ouderen die eerder deel hebben genomen aan 
“Meer bewegen, minder vallen” is onlangs in de binnentuin van WMO Radar aan de 
Kipstraat georganiseerd. Dit met als doel om het contact met de deelnemers te 
onderhouden en ouderen te stimuleren te blijven bewegen.

We kiezen daarmee nu niet voor een specifieke campagne, maar werken via de gerichte 
valpreventie-projecten naar een uitbreiding van het aanbod hiervan voor de Rotterdamse 
ouderen.

Vraag 9:
Als het college dat niet heeft, heeft zij dan wel plannen klaarliggen om de ouderen 
die na een valincident aanvullende zorg en hulp nodig hebben op te kunnen 
vangen?

Antwoord:
Gezien het antwoord op vraag 8 is dit niet aan de orde.

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,

De secretaris De burgemeester,

V.J.M. Rì A. Aboutaleb
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