
 
 

PREMIUM 

Loek Manders uit Oostelbeers heeft verschillende slimme sensoren in zijn woning laten 

installeren zodat hij langer zelfstandig kan blijven wonen. © Juan Vrijdag/DCI Media 

Loek kan langer thuis in 
Oostelbeers blijven wonen dankzij 
een bewegingsmelder en 
alarmknop 

OOSTELBEERS - Nu kan Loek Manders uit Oostelbeers nog best 

aardig zelfstandig uit de voeten in zijn woning. Om zo lang mogelijk 

veilig thuis te kunnen blijven wonen, liet hij slimme sensoren plaatsen 

van het project ‘Leefsamen Oirschot’. 
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Leefsamen is een dienst die mensen helpt om hun woning veilig te houden, 

ook als ze een dagje ouder worden en wat meer hulp nodig hebben. 

Slimme sensoren zoals rookmelders, deursensoren die bijvoorbeeld 

noteren als iemand na middernacht de deur uitgaat, of juist zijn slaapkamer 

niet uitkomt. Maar er kan ook een paniekknop in de woning worden 

geïnstalleerd. 

,,Vooraf wordt er een scan gemaakt van je woning”, vertelt wethouder 

Corine van Overdijk (VVD). ,,Is die veilig genoeg? Werken de sloten, zijn de 

trappen veilig? Op basis van de resultaten daarvan wordt gekeken welke 

hulpmiddelen kunnen worden aangebracht.” 

Minder verzorgingshuizen 

Oirschot heeft deze hulpmiddelen bij alle inwoners van 65 jaar en ouder 

onder de aandacht gebracht. Steeds meer mensen blijven langer thuis 

wonen, omdat zijzelf of hun naasten dat graag willen. Maar ook omdat er 

minder verpleeg- en verzorgingshuizen zijn, erkent de VVD-wethouder. 

,,Dat die nodig zijn en blijven bestaan, daarvan ben ik overtuigd”, zegt Van 

Overdijk. ,,Maar gezien de cijfers over vergrijzing, is het de vraag of het in 

de toekomst nog wel gaat lukken om daar te gaan wonen.” 

Te weinig zorgpersoneel 

,,Ook vanwege het tekort aan zorgpersoneel. Als we zo doorgaan, moet 

straks één op de vier Nederlanders in de zorg gaan werken. Dat is niet 

haalbaar. Misschien moeten we het meer zo gaan bekijken: de zorg, dat 

zijn we samen. We zullen elkaar moeten gaan helpen.” 

Vandaar dat ook Oirschot naar mogelijkheden kijkt om die problematiek 

vanuit een andere kant te benaderen. ,,Ook hier hebben we te maken met 

dubbele vergrijzing: we zijn straks met veel meer ouderen én we worden 

ook allemaal ouder.” 

Half jaar gratis 



Leefsamen wordt eerst een half jaar gratis aangeboden, zodat mensen 

kunnen wennen aan de sensoren en handigheidjes. Daarna wordt het een 

abonnement dat vanaf 7,50 euro per maand kost. 

Je wilt misschien niet altijd nadenken over je 
oude dag, maar dat is wel belangrijk 
Corine van Overdijk, Wethouder gemeente Oirschot 

,,Je wilt misschien niet altijd nadenken over je oude dag en of je het dan 

allemaal goed geregeld hebt”, zegt Van Overdijk. ,,Maar het is wel 

belangrijk én handig om het er over te hebben. Zodat je voordat het 

bergafwaarts gaat aan de slag gaat met hulp. Wie wonen er in de omgeving 

die je kunnen helpen?” 

Alarmknop 

Zo heeft Loek Manders nog kinderen in de buurt wonen, zodat zijn zoon als 

eerste wordt ingeschakeld als vaders alarmknop wordt gebruikt. ,,Voor 

mensen die zo iemand niet hebben, is er een professionele organisatie die 

24 uur per dag een hulpverlener in kan schakelen.” Deze dienst kost iets 

meer per maand. 



 
Wethouder Corine van Overdijk (rechts), Hanny Brok, beleidsmedewerker van de 
gemeente (tweede van rechts) en Bas van der Kolk (links) kwamen langs bij Loek 
Manders (tweede van links) om zijn slimme sensoren te bekijken. © Juan Vrijdag/DCI 
Media 
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