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De vakantieperiode loopt voor de meesten van u al weer ten einde. U herinnert zich vast nog dat wij
vaart willen maken met de start van een centraal, sociaal Meldpunt in ons dorp. Op 1 oktober aanstaande
zal dat Meldpunt ook een feit zijn, in het volgende Bulletin zullen we u hier verder over bijpraten.
De laatste overheidsontwikkelingen rond Wmo & Mantelzorg.
De Staatssecretaris van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, dhr. van Rijn, heeft recentelijk
de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over zijn visie op de inzet van Mantelzorgers en Vrijwilligers.
Hij gaat er daarbij vanuit “dat mensen zolang mogelijk thuis in hun eigen omgeving wonen en niet
eenzaam zijn”. Wanneer mensen langer in hun omgeving blijven wonen, zal er ook meer van die
omgeving gevraagd worden.
De heer Van Rijn wil de onderlinge betrokkenheid van de samenleving vergroten.
De kern is dat hij de informele ondersteuning en zorg wil versterken, verlichten en verbinden.
Hij doelt op het doen van boodschappen, het aan kant maken van het huis, structuur aanbrengen in de
dagindeling, meegaan naar het ziekenhuis, dingen regelen, uitstapjes maken en het geven van aandacht.
Deskundige hulp, denk hierbij aan bijvoorbeeld lijfsgebonden zorg (het bewassen, toedienen van
medicatie etc.), blijft tot de taken van daarvoor opgeleide mensen behoren. En hoort niet thuis bij
mantelzorgers en vrijwilligers!
Gelukkig, wordt ook het gevaar van overbelasting en vereenzaming voor de mantelzorgers erkend.
“Zorg delen kan deze belasting verminderen”, zegt de heer Van Rijn daarover.
De Staatssecretaris vindt dat de overheid “ vanuit de mantelzorger en de cliënt” moet denken.
“De basis hiervoor is gelijkwaardigheid tussen cliënt, vrijwilligers en formele zorg.”
Wat betekent dit nu allemaal?
De boodschap is nog steeds: er wordt veel verwacht van het netwerk rond een hulpbehoeftige die nog
thuis woont. Er wordt daarbij van uitgegaan dat men zo lang als mogelijk, thuis blijft wonen.
Hiervoor is een goede afstemming tussen de informele zorg (de familie, vrienden, buren, vrijwilligers) en
de formele zorg (de goed opgeleide professionals) een basisvereiste. Er moet aandacht zijn voor
het gevaar van overbelasting en vereenzaming van de Mantelzorger.
Tweede aandachtspunt is dat er géén oneigenlijke taken (zoals bijv. de eerdergenoemde
lijfsgebonden zorg) bij de Mantelzorger en Vrijwilliger terecht moeten komen.
Conclusie: De veranderingen / bezuinigingen in de zorg gaan door!
Wij gaan dus ook door met het Meldpunt. Op die manier kunnen we met elkaar de informele steun
verbreden en overbelasting voorkomen. Ook is daarmee een betere afstemming met de formele zorg
mogelijk, zodat géén oneigenlijke taken bij de Mantelzorgers en de Vrijwilligers terecht komen.
Omdat iedere Nederlander op de één of andere wijze geconfronteerd gaat worden met het feit dat hij/zij
meer afhankelijk wordt van zijn/haar sociale netwerk, is het fijn (en soms noodzakelijk) als je de zorg voor
en door, met elkaar kunt delen. In ons dorp maken we dit mogelijk door het Meldpunt op te richten.
Over niet al te lange tijd kunnen we tegen elkaar zeggen: In Kerk-Avezaath sta je er niet alleen voor!
We houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen!
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