
Met het oog op morgen

Een paar weken geleden heeft u Wmo Bulletin nr. 1 ontvangen. Daarin stond dat zorg minder 
vanzelfsprekend wordt en dat u meer zelf moet regelen. Waarom is dat zo? Wat heb ik daar 
mee te maken? Hieronder volgt een korte uitleg met een voorbeeld.

Jaren geleden is de trend ingezet om iedereen langer thuis te laten wonen. Met behulp van 
thuiszorg, huishoudelijke hulp etc. was dit mogelijk. Door de bezuinigingen wordt thuiszorg en 
huishoudelijke hulp steeds minder vanzelfsprekend. Maar ook op dagbesteding, verpleeghuiszorg, 
verzorgingshuiszorg en nog wat zaken wordt bezuinigd.

De overheid vindt dat familie, vrienden en buren veel van dit soort taken en zorg op zich moeten 
nemen. Dat betekent dat een groter beroep gedaan zal worden op het sociale netwerk van een 
zorgvrager.  Het gevolg is dat iedereen, maar dan ook iedereen hiermee te maken krijgt! We weten 
alleen niet wanneer en in welke mate.

Een willekeurig voorbeeld.
Mw. Pieterse is 90 jaar, woont in Eindhoven en heeft één dochter –Anna- in Friesland. Ze is door 
omstandigheden aan huis gebonden en afhankelijk van hulp van buitenaf. Zij krijgt nu nog enkele 
uren huishoudelijke hulp en thuiszorg. Dit is ook haar enige contact met de buitenwereld. 

In de nieuwe situatie betekent dit, dat zij geen huishoudelijke hulp en thuiszorg meer krijgt en zij 
dus  volledig is aangewezen op de hulp van haar dochter met een fulltime baan in Friesland.

Anna moet dan eens in de week vanuit Friesland voor de boodschappen en de (wekelijkse) 
huishoudelijke taken langskomen. Mw. Pieterse kijkt uit naar dit bezoek, want ze spreekt de 
rest van de week niemand meer.

Als niemand wat doet, vereenzaamt mevrouw Pieterse en zal de druk op Anna steeds groter 
worden.  Een netwerk van vrijwillige en professionele hulp zou een oplossing voor Anna en 
mevrouw Pieterse kunnen zijn. Een netwerk bestaande uit een vrijwilliger die mevrouw mee 
neemt om boodschappen te doen, een buurvrouw die langskomt voor een kop koffie en een 
hulp die het  huishoudelijk werk doet.

Als ons dorp dit netwerk kan opbouwen kan Anna in dit voorbeeld de kleine klusjes rondom het 
huis doen en ook af en toe gewoon dochter zijn. 

Conclusie: 
Iedereen zal merken dat er ingrijpende veranderingen in de zorg aankomen! Met als risico’s:  
kans op vereenzaming en een extra belasting voor het sociale netwerk. De Bewonersvereniging 
Kerk-Avezaath wil daar graag samen met u en met elkaar op maandagavond 11 maart 2013  
praktische oplossingen voor bedenken. Daarover meer in het volgende Wmo Bulletin! Heeft u  
suggesties of opmerkingen, mail ons op werkgroepwmo@bewonersverenigingkerkavezaath.nl  
of stuur een briefje naar Dorpsstraat 24 Kerk-Avezaath. Noteer de datum in ieder geval vast in  
uw agenda.

In Kerk-Avezaath sta je er niet alleen voor!
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