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6 juni 2017  

 

Zorgpamflet 
 
Inleiding 
Veel mensen in Schagen maken zich zorgen 
over de zorg. Met name alle veranderingen in 
de ouderenzorg houden mensen bezig. Reden 
voor het CDA om in gesprek te gaan met 
medewerkers en vrijwilligers in de zorgver-
lening . We deden dit  op een druk bezochte 
avond op 6 april jl.. Tijdens  ‘Zorg 3.0’ heeft 
een grote groep  zorgverleners en vrijwilligers 
samen met het CDA een ideeënavond voor de 
zorg gehouden. Alle ideeën zijn verzameld en 
de aanwezigen hebben aangegeven wat voor 
hun de belangrijkste punten zijn.  uitvoering 
van deze ideeën achtte men van groot belang voor onze inwoners en zorgverleners.         
Iedereen was het erover eens dat we elkaar nodig hebben en het alleen samen kunnen 
doen.  
 

Dit zijn de hoofdpunten die de zorgverleners en 
vrijwilligers het CDA hebben meegegeven: 
 
1. Een huiskamer in elk dorp en elke wijk 
 
In een aantal dorpen zijn er dorps ontmoetingspunten, waar mensen samen kunnen komen. 
Met name oudere inwoners maken hier gebruik van. Een laagdrempelige vaste plek waar 
mensen elkaar kunnen ontmoeten vergroot de sociale samenhang in een dorp of wijk. 
Sociale ontmoetingsplekken dragen ook bij aan het tegengaan van eenzaamheid.  
Het CDA wil in elk dorp en in de wijken een vrij toegankelijke 'huiskamer' organiseren.  
Waar mogelijk willen wij dit aan laten sluiten bij de bestaande gemeenschapsruimten die er 
bijvoorbeeld al zijn in de Woon-zorgcomplexen en Dorps Ondersteuningspunten . 
 
Hiervoor stellen wij een nader te bepalen budget beschikbaar per Huiskamer  
 
Dit budget kan naar het inzicht van de bij de Huiskamer betrokken vrijwilligers worden 
besteed, omdat zij het best op de hoogte zijn van waar de wensen liggen en mogelijk ook in 
de gemeenschap zelfwerkzaamheid kunnen aanspreken. 
 

De schouders eronder 
Het zal niet altijd eenvoudig zijn om alle 
plannen snel te realiseren. Er is politieke 
steun van andere partijen nodig. Soms is 
de taakverdeling tussen zorgverleners, 
gemeente, rijk en verzekeraars 
belemmerend. Ook zullen we de financiële 
gevolgen moeten afwegen. Toch presen-
teren wij deze punten, omdat onze 
ambitie duidelijk moet zijn. Als we samen 
de schouders eronder zetten is er vaak 
meer mogelijk dan we denken. 
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2. Meer tijd per thuiszorgcliënt 
 
Een van de belangrijkste problemen die zorgverleners onder onze aandacht gebracht hebben 
is het gebrek aan tijd bij huishoudelijke hulpverlening. Door de wijzigingen in het systeem die 
landelijk zijn doorgevoerd hebben de hulpverleners weinig tijd per woning voor ouderen. 
Het strikt noodzakelijke schoonmaakwerk wordt wel gedaan, maar er is geen tijd meer voor 
een praatje. Ook is vaak aangegeven dat het jammer is dat het niet meer is toegestaan om 
een maaltijd voor de oudere warm te maken. Het  nuttigen van 1 warme maaltijd per dag 
zorgt voor een betere lichamelijke en geestelijke gezondheid van ouderen.   
Veel zorgverleners in de thuiszorg willen hier graag een stapje extra voor doen, maar voelen 
zich bekneld door de regeltjes en tijdsdruk.  
 
Het CDA stelt voor om de ouderen die dit aangaat meer tijd krijgen per thuiszorgcliënt om 
bovenstaande mogelijk te maken. 
 
3. Communicatie 
 
Vervoer  Als ouderen om medische of andere redenen niet meer in staat zijn om auto te 
rijden tast dat de bewegingsvrijheid ernstig aan. Voor ouderen is het regelmatig nemen van 
een taxi vaak te duur, ook heerst er schaamte om gebruik te maken van 'een dure taxi'. Bij 
de zorgverleners wordt het gebrek aan vervoersmogelijkheden voor ouderen als belangrijk 
probleem gezien.  
Ook in Schagen bestaan er al vervoerssystemen die gerund worden door vrijwilligers. Zeker 
een drietal organisaties binnen Schagen - Graag Gedaan, 60 plus bus en de Seniorenbus - 
zorgen voor een vorm van vervoer van deur tot deur. We hebben gemerkt dat deze 
organisatie en eventuele andere goedkopere vervoersmogelijkheden bij lang niet iedereen 
bekend zijn .  
 
Vereenzaming  Een grote zorg bij veel inwoners is de vereenzaming van ouderen. Om dit te 
voorkomen stellen we voor alle inwoners van 75 jaar en ouder eenmalig te bezoeken.  Dit 
kan gebeuren door een medewerker/ster van de gemeente in samenwerking met 
vrijwilligers. Tijdens een gesprek kunnen alle mogelijkheden op het gebied van zorg , vervoer 
en andere ondersteuning  worden toegelicht. Ook kunnen de wensen en  behoeften van 
deze groep in kaart worden gebracht.  Ook deze “dienst” bestaat al bij Wonen Plus Welzijn.  
 
Bovenstaande voorbeelden geven aan dat er al veel gebeurt , om problemen waar de        
inwoners van onze gemeente tegenaan lopen , in kaart te brengen en op te lossen. 
Het is ons echter gebleken dat, anders dan wij verwachtten,  lang niet iedereen deze       
diensten op de digitale snelweg weet te vinden.  
 
Wij willen dan ook een budget beschikbaar stellen om de communicatie van deze diensten 
te verbeteren . Zoek naar innovatieve manieren van communicatie waarmee we de 
doelgroep bereiken . Doel moet daarbij zijn dat iedereen , en zeker de oudere inwoner van 
Schagen, weet van welke diensten hij / zij , kosteloos of soms tegen een geringe 
vergoeding, gebruik kan maken.  
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4. Meer mogelijkheden voor dagbesteding 
 
Voor veel mensen is de dagbesteding die bij zorginstellingen wordt aangeboden iets om elke 
week weer naar uit te kijken. Gewoon met elkaar creatief, actief en gezellig bezig zijn in een 
omgeving waarin begrip is voor mogelijke beperkingen. Vaak niet alleen voor de oudere zelf 
een uitkomst, maar ook voor de mantelzorgers en familie.  
 
Het CDA wil dat dagbesteding voor een bredere groep beschikbaar wordt gesteld en dat er 
, in samenwerking met de op te richten Huiskamers , op meer plaatsen in onze gemeente 
dagbesteding wordt aangeboden en dat meerdere dagen per week. 
 
5. Mantelzorg ondersteuning door respijtzorg 
 
Mantelzorgers zijn de steun en toeverlaat voor mensen die zorg nodig hebben. Partners, 
familieleden of vrijwilligers die iemand helpen doen dat vaak gewoon uit liefde. Toch kan die 
zorg ook een zware verantwoordelijkheid zijn, zeker wanneer de toestand van de geliefde 
achteruit gaat. Dan is het belangrijk dat er waardering en ondersteuning is voor mantel-
zorgers. Een veel genoemd punt is de respijtzorg. Om de mantelzorger te ontlasten zijn er in 
veel zorgcomplexen respijtkamers ingericht. Kamers waar iemand die mantelzorg krijgt een 
paar dagen door de instelling verzorgd wordt, zodat de mantelzorger de 
verantwoordelijkheid voor de zorg even niet draagt. Zo kunnen mantelzorgers  even rust 
nemen. Soms  is de nood acuter, kan een mantelzorger plotseling zelf ziek worden, ook dan 
is het belangrijk dat er snel een beroep kan worden gedaan op respijtzorg. 
 
Het CDA wil dat de mogelijkheden voor respijtzorg breder bekend worden gemaakt .      
Ook willen we dat respijtzorg altijd eenvoudig toegankelijk en beschikbaar is. Daarvoor 
moet er een overzicht komen van alle mogelijkheden voor respijtzorg zodat daar 
eenvoudig een beroep op kan worden gedaan door mantelzorgers. 
 
6. Verbetering infrastructuur  
 
De voetpaden rond Woon-zorgcomplexen en op routes naar voorzieningen moeten worden 
afgevlakt en Rolator- en Dementievriendelijk worden gemaakt. Nog te vaak lopen mensen 
op weg naar bovenstaande voorzieningen tegen stoepen aan die voor hen moeilijk zijn te 
overbruggen. Houdt hier niet alleen bij de aanleg rekening mee maar ga ook actief op pad 
om te kijken waar dit verbeterd moet worden.  
 
 
Aanvullende wensen lange termijn volgende pagina……… 
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Aanvullende wensen, lange termijn 
 

 Gemeentelijk zorgloket in ieder dorp organiseren, niet alleen op het gemeentehuis. 
Mensen willen alle vragen kunnen stellen op vast moment in de week. 
 

 Meer persoonlijke aandacht kunnen geven aan cliënten 
 

 Beschikbaarheid van “nood”bedden laten coördineren door 1 centrale organisatie 
 

 Overbelasting mantelzorgers tijdig signaleren en organisatie hier regie over laten 
voeren.   
 

 Hospicezorg ondersteunen  

  

 De gemeente voert een enquête  uit onder zorgverleners. We willen hiermee in 
kaart brengen of  zij tevreden zijn en wat de gemeente hier aan kan verbeteren. 
 

 Zorginstellingen motiveren de werkomstandigheden voor hun medewerkers zo 
optimaal mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door een ‘racer up' voor alle 
verzorgingshuizen zodat personeel mensen makkelijker uit bed kan krijgen. 
 

 Goedkope reparatie van hulpmiddelen door b.v. Noorderkwartier 
 

 Beweegtuinen voor dementerenden.  

  

 De  bekendheid van de wijkteams bij zorgverleners en burgers verbeteren 
 
De volgende punten brengen we onder de aandacht van de landelijke politiek 
 

 Betere opvang voor autistische jongeren.  
 

 Regelgeving rondom mobiliteit bij gebruik booster (rijbewijs) 
 

 Landelijk coördinator voor Open Bedden aanstellen 
 


