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Onderwerp; Overgang van begeleiding, kortdurend verblijf en 
gemeente. 

Geachte Burgemeester en wethouders, gemeenteraadsleden en belangstellenden. 

Zoals voor iedereen bekend zal zijn, worden begeleiding, kortdurend verblijf en persoonlijke 
verzorging uit de AWBZ gehaald en valt deze zorg straks onder de gemeentelijke WMO. 

Wij zijn nu als zorghuis ruim een jaar "in bedrijf". Het gaat goed met ons zorghuis. Toen wij een 
aantal jaren geleden met ons idee om een zorghuis te beginnen voor mensen die aan een vorm van 
dementie lijden hoopten wij te bereiken met onze visie dat, wat we nu hebben bereikt. 

Het belangrijkste vinden wij ten eerste natuurlijk dat onze gasten een goede dagverzorging en 
dagbesteding hebben. Maar heel erg belangrijk vinden wij , dat de mantelzorger even ontlast wordt 
van de zeer intensieve zorg voor deze kwetsbare groep mensen. Wij hebben het afgelopen jaar 
mogen ervaren dat heel veel mantelzorgers het water aan de lippen staat. Men wil zo graag dat 
partner of familielid thuis kan blijven wonen dit vaak ten koste van zichzelf. We hebben mogen 
ervaren dat wanneer wij een klein stukje van de zorg naar behoefte overnemen dit ten goede komt 
van de mantelzorgers. Dat men af en toe even kan bijtanken en zo weer de energie en vreugde 
beleeft aan het zorgen voor de partner of familielid. 

Wij bieden ook logeermogelijkheden en we merken dat daar veel vraag naar is. Mantelzorgers die 
dan weer even een nacht bij kunnen slapen wanneer vader of moeder of partner bij ons logeert. {Ik 
zou een hele avond kunnen vullen met ervaringen hierover van het afgelopen jaar.) 

De moeilijkheid is voor ons dat wij afhankelijk zijn van een PGB. Gasten die bij ons komen hebben 
een PGB. Een AWBZ erkenning kan ( nog) niet omdat daar ook allerlei voorwaarden aanzitten waar 
wij als kleinschalig zorghuis niet aan kunnen voldoen. Ik heb daar menig telefoontje over gepleegd. 
Wel zouden wij graag willen samen werken met een grotere instelling zodat we op deze manier 
misschien iedereen kunnen bereiken die specifieke zorg nodig heeft. We hebben fijne en goede 
contacten mogen opbouwen met de mantelzorgconsulenten en de geriaters en andere instanties die 
betrokken zijn bij de zorg aan deze mensen. 
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Het bijzondere aan ons zorghuis is dat wij geen reguliere dagbehandeling zijn zoals veelal bij een 
zorginstelling. Bij ons voelen mensen zich thuis die vaak meer specifieke zorg nodig hebben of die 
zich niet veilig voelen in een grotere groep. 

Maar wij willen graag onze eigen visie en kleinschaligheid vasthouden. We merken dat dit juist 
vertrouwen geeft aan onze gasten en hun families. De lijntjes zijn kort, er is veel overleg met elkaar 
en flexibiliteit. We bieden zorg aan wanneer nodig is. 

Waarom dan dit schrijven? Wij maken ons wel bezorgt over hoe het straks allemaal zal gaan. Er moet 
worden bezuinigd, dat begrijpen wij en zien wij ook. Wij hopen alleen dat deze kwetsbare groep 
mensen en hun rnantelzorgers niet worden vergeten, 

Dat er goede zorg blijft voor deze mensen. Ik ben zeker van dat dit kan in onze gemeente. En dat wij 
daar met ons allen ook verantwoordelijk voor zijn. 

Een plek bij ons in ons zorghuis weten we is financieel altijd een stuk goedkoper dan een plek elders. 

En wanneer de rnantelzorgers de zorg goed vol kunnen houden leidt dat ook tot minder 
ziektekosten. 

Wij hopen dat u deze brief in uw achterhoofd houdt wanneer u beslissingen zal moeten nemen over 
deze moeilijke nog onduidelijk taak die aan de gemeente wordt toevertrouwd. 

Graag zouden wij hierover met u in gesprek willen gaan om een aantal zaken toe te kunnen lichten. 

Met vriendelijke groeten van Hans en Tine Zweerink "Zorghuis aan de lindelaan". 
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