ZORGGROEP DE HOOIMIJT BIEDT (WEER) PERSPECTIEF
BEZUINIG NIET OP WMO EN VERKORT DE PROCEDURES!
Tineke. ,,Waarom niet eerder? Want het is duidelijk
dat de levenskwaliteit aantoonbaar verbetert,
wanneer men weer iets omhanden, en dus weer
een doel heeft. We wensen ook vurig dat de
aanvraagprocedure om in aanmerking te komen
voor een maatwerkvoorziening wordt beperkt tot
hooguit twee weken, liever nog een paar dagen.
Nu duurt dit al met al bijna twee maanden en het
Lisanne en Sienie Fischer is toch al pijnlijk genoeg, omdat zo’n verandering
aanvankelijk nogal wat onrust oproept bij de
bezoeker én verwachtingen wekt bij mantelzorgers
et klinkt bijna als een noodkreet die al zolang op hun tenen lopen. Het zou prachtig
en die komt van Tineke Sanders, zijn wanneer aanvragen sneller gehonoreerd
een van de verpleegkundigen bij kunnen worden door minder schakels in de
Zorggroep de Hooimijt. Ze woont in de buurt keten, waarin we te maken hebben met artsen,
van de zorgboerderijen van dit zorgbedrijf. Een managers, een beoordelingsinstantie en de budgethouders of hoofdaanbieders.
organisatie, waar mensen met
geheugenproblemen geborgen‘Mag de procedure We houden ons hart vast vanwege
de voorgenomen bezuinigingen
heid, warmte en ondersteuning
vinden en die mantelzorgers rust tussen rondleiding en die de gemeente Emmen de
komende jaren wil doorvoeren en
brengt. Tineke vertelt over de
mooie maar vaak ook schrijnende toelating ALSJEBLIÉFT doen een klemmend beroep op
onze bestuurders om de WMO
gesprekken die ze voert met
korter?’
te verruimen en procedures te
bezoekers en hun mantelzorgers.
verkorten. We hebben er begrip
Bijvoorbeeld het verhaal van
meneer H*. Hij vertrouwt zichzelf niet meer, is voor dat er kritisch wordt gekeken naar de
moe en lusteloos en heeft geen helder zicht (meer) besteding van WMO-gelden, maar vragen de
op zijn dagelijkse situatie. Dit wordt zijn vrouw gemeentepolitiek de ogen niet te sluiten voor
regelmatig teveel. Ze zijn beiden tachtigers. Lange een toename van het aantal dementiegevallen
tijd redden ze zich prima zelfstandig, ook in de vanwege de vergrijzing, zoals Alzheimer
maanden dat meneer H* zienderogen achteruit Nederland ook aantoont met harde cijfers.
ging. De kinderen drongen er bij hun ouders op Vergeet daarbij niet dat veel kinderen van
aan om met de huisarts in gesprek te gaan. Deze ouderen in Drenthe (van wie het netwerk soms
verwees door naar de casemanager dementie. erg beperkt is) uit de provincie vertrekken en op
Net als meneer H* komen bezoekers vaak in afstand wonen. Meneer H* hebben we inmiddels
een al vergevorderd stadium van dementie bij weer zien genieten.’’
ons voor een oriënterende rondleiding’’, vertelt
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meer weten? kijk op www.zorggroepdehooimijt.nl

