Zoek de verschillen...

Het kan ook anders in de zorg!
Iedereen is het er over eens: de ouderenzorg en de zorg thuis moet anders om het in de toekomst toeganke
lijk, betaalbaar en goed te houden. Maar als de plannen van het regeerakkoord doorgaan, blijft er wel erg weinig
over. Zoals voor Jan (79) en Ada (82, dementerend) die afhankelijk zijn van zorg en ondersteuning.
Er is een alternatief plan, want het kan ook anders in de zorg!
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situatie
regeerakkoord

Jan en Ada krijgen geen hulp meer in het
huishouden. Ze kunnen het niet zelf en ze
kunnen het ook niet apart betalen. 58.000
huishoudelijke hulpen worden ontslagen.

De dagopvang van Ada is verdwenen.
Jan hield de non-stop verzorging van
Ada daardoor niet meer vol. Ze woont
nu in een verzorgingshuis, waarvan er
steeds minder zullen zijn...

Er is geen hulp meer om gewassen te
worden of om steunkousen aan te trekken.

Voor aanpassingen thuis – het
verbreden van de douche of online
contact met de thuiszorg – komt
onvoldoende geld beschikbaar.

2

situatie Het kan ook
anders in de zorg

Om zorg te krijgen, moet je bij verschillende
instanties aankloppen. Dat maakt het – zeker
als je wat ouder bent – ingewikkeld.

Jan en Ada krijgen hulp om hun huis
schoon te houden. Eén keer per week
komt de buurvrouw en één keer per
week komt de hulp van de thuiszorg.

Jan en Ada kunnen via één loket hun
zorg regelen. Ze bepalen zelf hoe en
bij wie ze hun zorgbudget besteden.

Jan kan via zijn laptop de wijkverpleeg
kundige laten weten hoe het met Ada gaat.
24 uur per dag kan hij vragen stellen.

Ada gaat naar de dagopvang,
zodat Jan even ontlast wordt en
tijd heeft voor hobby’s en sociale
contacten. Zodoende kunnen ze
samen thuis blijven wonen.

De thuiszorg voorzag Jan van een apparaatje
waarmee hij zélf zijn steunkousen kan aantrek
ken. Nu hoeven ze maar twee keer per week te
komen om Ada te helpen wassen.

Anders in de zorg betekent:
H Mogelijk maken dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen wonen
H	Mensen hebben een eigen zorgbudget (al is dat minder dan nu) en
bepalen zelf hoe ze dat besteden
H Er wordt geen ‘onnodige zorg’ verleend
H	Mantelzorgers, vrijwilligers en familie gaan, indien mogelijk,
meer doen
H Meer technologie bij de zorg betrekken
Kortom: de zorg wordt echt afgestemd op het individu.
Dit is beter voor iedereen en scheelt enorm in kosten.
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