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Inleiding
Persoonlijke Aps: de barre realiteit ( betreft een app van een
ambulance- collega) de keerzijde van het langer thuis wonen
De Buurt Bestuurt, actief in Laak ondersteunt nu 3 jaar het
bewonersinitiatief “Kerngroep Stieltjesstraat’. In die context
zijn wij geconfronteerd met ontbrekende preventiezorg voor de
senioren in de 50+ complexen van Staedion.
Velen wonen er al vanaf het begin.
Wij verbreden deze groep tot alle in de 50+
seniorencomplexen van de Stieltjesstraat thuiswonende
senioren
Wij signaleren, niet voor de eerste keer, in deze context het
ontbreken van preventieve huisartsenzorg of verpleegkundigspecialist ouderenzorg dicht bij huis.
Langer thuiswonen is voor senioren soms ook geen vrije keuze
bij gebreke van zorgalternatieven.
Ook al wordt preventief de thuissituatie doorgelicht en waar
nodig aangepast, bijv. ook door de goed voorgelichte bewoner
zelf, een dure klus overigens, (N.B. pilot collectieve inkoop
in Plan van Aanpak) dan nog is het zaak de geneeskundige
preventie bij senioren aan te merken als een basisvoorziening
en deze te monitoren. Daarvoor zou een bedrag structureel op
de begroting ‘zorg’ moeten worden opgenomen.
Deze preventie kan het beste dicht bij huis worden
georganiseerd, zowel in de vorm van spreekuren, als in de
vorm van outreachende zorg.
Naarmate de senioren ouder worden neemt het risico toe dat
zij minder zelfinzicht krijgen in hun eigen gezondheidssituatie,
psychisch decompenseren, of bijv. verminderde sensibiliteit
ontwikkelen met ernstige verwondingen tot gevolg. Het zich
verwonden wordt niet opgemerkt.

Als dan opname noodzakelijk is zullen vanwege de complexe
zorgvraag aanzienlijk hogere kosten moeten worden gemaakt
dan in de context van preventieve zorg.
VWS heeft het programma ‘langer thuis’ ontwikkeld .
Minister De Jonge schrijft in zijn tweede rapportage o.m.:
Bij de uitvoering van het programma heeft de coronacrisis een
rol gespeeld.
Prioritering op medische zorg vond plaats waardoor het
(sociaal)wijkteam en welzijn soms weer op afstand kwam te
staan.
Door extra inzet van de specialist ouderengeneeskunde kunnen
crisissituaties bij kwetsbare mensen thuis beter worden
voorkomen, vermindert het beroep op de acute zorg en kunnen
problemen eerder worden gesignaleerd.
De verpleegkundig-specialist ouderenzorg in de eerste lijn kan
vanuit zijn expertise in samenhang en in samenwerking met
andere professionals in de eerste lijn, zoals de
wijkverpleegkundige of huisarts, zorg en ondersteuning geven
aan deze kwetsbare mensen in de thuissituatie.
Voorstellen
De Buurt Bestuurt stelt voor om een huisartspreventie
spreekuur dicht bij huis te organiseren voor thuiswonende
senioren van de 50+ complexen van de Stieltjesstraat. Het
activiteitencentrum De Stiel is strategisch gelegen vlakbij de
50+ wooncomplexen. Met deze locatie zou daarom in onze
optiek een huisartspreventie spreekuur ‘dicht bij huis’ voor de
senioren werkelijkheid kunnen worden. Wij hebben het bestuur
van de Stiel meermalen op hun verantwoordelijkheid voor hun
burgers-bewoners. gewezen.
Een andere kandidaat zou het seniorencomplex (lipa 1 en
2)aan de Pasteurstraat kunnen zijn.
Dank voor uw aandacht.

