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Symposium
woensdag 8 maart

Bij het begin beginnen; aandacht voor de nuldelijnszorg.
Biedt Logeerhuis De Buren uitkomst?
Op 8 maart 2017 organiseerde Logeerhuis De Buren
in samenwerking met het Kansfonds een symposium over de nuldelijnszorg, ook wel informele zorg
genoemd. Het Kansfonds helpt mensen om te zien
naar de kwetsbaarsten in onze samenleving, zodat
niemand buitengesloten raakt. Logeerhuis De Buren
doet recht aan deze maatschappelijke opdracht
en is de verbinding tussen ziekenhuis en thuis. In
Logeerhuis De Buren kunnen mensen terecht om in
een huiselijke omgeving te herstellen van ziekte en/
of opname in een ziekenhuis. Door de inzet van vrijwilligers komen herstel en welzijn samen, wanneer
zelfstandig wonen tijdelijk niet mogelijk is.

De dagvoorzitter was drs. Rianne van Velzen-Ruit, directeur van de Stichting Beter Keten en tevens bestuurslid bij Samen
010. Zij opende het symposium en introduceerde de sprekers, met als eerste prof. Dr. Robbert Huijsman, bijzonder hoogleraar Management & Organisatie van Ouderenzorg, verbonden aan het Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg
(iBMG) van de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Deze spreekt over de vergrijzing. Mensen worden ouder en moeten door
de bezuinigingen in de gezondheidszorg langer zelfstandig blijven wonen. Zij worden kwetsbaarder en moeten steeds
meer gebruik maken van mantelzorg. Niet iedereen heeft echter een sociaal netwerk. Twee derde van de mensen die
(uiteindelijk) naar een verpleeghuis gaan, doet dit omdat de mantelzorger niet meer kan of omdat deze niet aanwezig is.
Op dit moment zijn er zo’n miljoen ouderen, die
noodgedwongen nog zelfstandig wonen. Daarvan
lijdt een derde aan dementie en een groot deel
heeft psychische problemen. Deze mensen komen niet bij de voorzieningen. Bovendien wordt
hun kringetje kleiner. Burenhulp is niet meer
vanzelfsprekend, mede door het aantal verschillende culturen dat in de samenleving aanwezig
is. Probleem is ook dat de wijkverpleging werkt
voor een integraal tarief, dementie valt hieronder.
Een oplossing zou kunnen zijn dat de wijkteams,
die contact hebben met de huisartsen, de zorgorganisaties, de instellingen en de mensen die in de
wijk wonen, samenwerken en info delen. Onder
een wijkteam vallen zo’n 10.000 mensen.

De tweede spreker was de heer Nico Noordberger, afdelingsmanager Ketenlogistiek, Medisch Maatschappelijk Werk, Vrijwilligers en Mortuaria in het Franciscus Gasthuis & Vlietland, in Rotterdam en Schiedam. Hij houdt zich vooral bezig met de
nazorg na een ziekenhuisopname. Wat zou de overheid kunnen doen ter verlaging van de kosten van de gezondheidszorg?

1. Participatie vanuit de maatschappij.
2. Wijzigingen in de wet en regelgeving.
3. Wijziging van de financiering van de zorg.
4. Afschaffen van de marktwerking.
Ook binnen het ziekenhuis zelf zijn er veranderingen:
medisch-technologische ontwikkelingen, het ziekenhuis
is meer een behandelcentrum en hanteert kortere verblijfsduren. Er zijn ook meer soorten “bedden”, huisartsenbedden, dagopnames, respijtbedden. Het is lastig
mensen vanuit de SEH te verwijzen. Er zijn ook sociale indicaties en crisisbedden. Er is meer behoefte aan samenwerking tussen de eerste-, tweede- en derdelijnszorg,
de zorgverzekeraars, de gemeente en de huisartsen om
te komen tot uitplaatsingen vanuit de SEH, c omplexere
zorguitplaatsingen en initiatieven voor nuldelijnszorg
voor mensen met een verwaarloosde thuisomgeving,
mensen, bij wie de mantelzorg ontbreekt, alleenstaand
zijn en alleen moeten aansterken. Vrijwilligers zijn hierbij
ontzettend belangrijk.

Als derde spreker was dhr. Hugo de Jonge uitgenodigd. Hij is wethouder Onderwijs, Jeugd en Zorg van Rotterdam. Hij vertelt over de Rotterdamse situatie. Hij
vindt de term “nuldelijnszorg” niet goed gekozen, “informele zorg” zou beter
zijn, omdat deze juist ontzettend belangrijk is. Veel overheidsbemoeienis vindt
hij niet goed. Alle grote instituten op het gebied van de zorg zijn afkomstig uit de
samenleving, er komen bijvoorbeeld veel vrijwilligers uit de kerken. Rotterdam
telt meer dan 100.000 mantelzorgers en zo’n 190.000 vrijwilligers. Informele
zorg is dus een volwaardig deel van het zorgstelsel. Logeerhuis De Buren is hier
een goed voorbeeld van en wordt dan ook voor een derde gefinancierd door de
gemeente. Een derde komt uit eigen bijdragen van de gasten en een derde van
fondsen. Om een meer structurele inkomensstroom te bewerkstelligen zouden
de zorgverzekeraars mee moeten betalen en zou er meer samenwerking tussen
de inkomensstromen moeten zijn en de aanbestedingen in de zorg afgeschaft
moeten worden.

Als laatste komt mw. Anne-Marie Nuis-Van der Hidde aan het woord. Zij is voorzitter van de Stichting Logeerhuis De Buren.
Zij vertelt iets over het ontstaan van het Logeerhuis en meldt dat zij er erg trots op is, vooral vanwege de bijna 100 vrijwilligers die zich dag en nacht voor de gasten inzetten. Eerst was het Logeerhuis in Ommoord gevestigd, maar hier liep het
niet door diverse oorzaken. Dus is het Logeerhuis naar Zuid verhuisd, aan de Maas. Nu moet men soms “nee” verkopen. Er
zijn 14 kamers beschikbaar en vier huiskamers. Er zijn twee betaalde coördinatoren. De gasten zijn blij met de zorg en de
aandacht, de vrijwilligers voelen zich gewaardeerd. Al met al een goedkope oplossing voor de maatschappij. Bonus is dat
met door de gasten met verschillende culturele achtergronden een gemeenschap ontstaat, waarin men begrip en belangstelling krijgt voor een ander.

Er volgt een paneldiscussie aan de hand van een aantal stellingen.
Als panelleden zijn uitgenodigd:
• Dr. Dirk Pons, arts, directeur Zorg bij DSW Zorgverzekeraar en
Zorgkantoor DSW;
• Drs. Josephine Vogel, manager CZ Fonds bij Zorgverzekeraar CZ;
• Mw. Christine Eskes, gemeenteraadslid voor het CDA in Rotterdam;
• Mw. Fatima Talbi, gemeenteraadslid voor de PvdA in Rotterdam;
• Dhr. Michel van Elck, gemeenteraadslid voor Leefbaar Rotterdam;
• Drs. Judith Tielen, VVD-kandidaat Tweede Kamer, gemeenteraadslid voor de VVD Utrecht en ondernemer.

De stellingen zijn:
• Informele zorg moet een aanvulling zijn op zorg
die door beroepskrachten geleverd wordt en is
daardoor geen vervanging.
Het merendeel der aanwezigen was het met deze
stelling eens. Mantelzorg moet ook tijdelijk zijn,
men kiest hier niet voor, maar rolt er in. Mantelzorg
moet ook goed ondersteund worden vanuit de
overheid. Michel van Elck vertelt over een initiatief
in Rotterdam, waarbij de zorginstelling Antes bij
mensen langs is gegaan die tussen wal en schip
dreigden te raken. Daarbij is geconstateerd dat
mensen soms helemaal vervuild zijn en niet meer
voor zichzelf (konden) zorgen. Daar zijn wijkteams
bij ingeschakeld, die kunnen handen en voeten
geven aan de informele zorg.

• Een grotere rol van informele zorg leidt tot minder zorgkosten en
vergroot de verbinding tussen mensen.
Ook hier was het merendeel ermee eens. Dirk Pons vertelt dat DSW
een convenant heeft gesloten met een aantal gemeenten over samenwerking. De zorg moet zo goed mogelijk geregeld worden . Judith
Tielen vindt dat goede initiatieven vanuit de overheid wel startgeld
moeten ontvangen. Er zou structureel voor de informele zorg betaald
moeten worden. Nu de verkiezingen voor de deur staan beloven de
politici veel geld voor de gezondheidszorg, maar dit moet niet alleen
naar de verpleeghuizen gaan. De fondsen dragen vaak voor een of een
paar jaar bij, maar zeker niet structureel.

• Investeringen zijn nodig voor het goed organiseren en faciliteren van
informele zorg. Wie is hier verantwoordelijk voor?
Dirk Pons vindt dat solidariteit hier op zijn plaats is: de jongere betaalt
voor de oudere en de gezonde voor de zieke. Robbert Huijsman ziet
dat ook zorgverzekeraars de bal heen en weer spelen. Voor extramurale zorg in de thuissituatie wordt maar een bepaald bedrag vergoed,
daarboven krijg je niets. De SEH loopt vol met deze mensen. De
gemeente heeft alleen een rol in de respijtzorg. Er kan echter nog veel
bespaard worden. Michel van Elck pleit ervoor om van de WMO en de
zorgverzekeraars een financieringsstroom te maken.
Verbreding van het Logeerhuis gebeurt niet. Mensen
kunnen alleen komen als zij minimaal zelf naar het
toilet kunnen, er zijn geen verpleegkundigen, alleen
vrijwilligers. Dirk Pons vindt dat het Logeerhuis
eigenlijk een contract zou moeten sluiten met de
eerstelijnsverpleging. CZ heeft ongeveer dezelfde
zienswijze als DSW. Informele zorg is de basis van
de zorg. Er zijn meer dergelijke initiatieven die door
CZ ondersteund gaan worden. Voor een duurzame
oplossing zijn alle partijen nodig.
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