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Verpleeghuizen moeten veel meer onderdeel zijn van de
lokale gemeenschap. Vanuit die wens is er binnen de
beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg een
actieteam gevormd. Een groep enthousiaste mensen vanuit
het hele land reisde naar het Limburgse
Ysselsteyn om te bespreken hoe je dat bereikt.
Binnen de beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg
denken betrokkenen na hoe de zorg zo goed mogelijk kan aansluiten bij wat mensen nodig hebben.
Daarbij zien veel mensen dat het nuttig en ook nodig is om de verpleeghuiszorg veel meer onderdeel te
laten zijn van de lokale samenleving. Omdat bewoners en naasten daar gelukkiger van worden, maar ook
om meer mensen te betrekken bij de zorg en ondersteuning.
Een aantal organisaties dat meedoet aan de beweging radicale vernieuwing heeft nu een actieteam
gevormd. Zij willen elkaar helpen in het zoeken naar manieren waardoor verpleeghuisbewoners deel
blijven uitmaken van de samenleving. En naar manieren om de samenleving te betrekken bij het
verpleeghuis.

Werkbezoek ‘t Zorghuus Ysselsteyn
De eerste bijeenkomst van het actieteam was een werkbezoek aan ‘t Zorghuus in Ysselsteyn. ‘t Zorghuus is
een inspirerend voorbeeld als het om verbinding met de lokale gemeenschap gaat. Voorzitter Rob Keijzer
vertelde dat mensen met dementie of een verstandelijke beperking niet in Ysselsteyn konden blijven wonen.
Drie dames uit het dorp namen contact op met toenmalig huisarts Rob Keijzer om daar verandering in te
brengen.
De 2.200 inwoners van Ysselsteyn hebben met elkaar 400.000 euro ingezameld om een woonvoorziening
voor mensen met dementie en een verstandelijke beperking in hun dorp te realiseren. Dat is ‘t Zorghuus
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geworden. Er wonen zestien mensen met dementie en acht mensen met een verstandelijke beperking. Er
zijn veel vrijwilligers uit het dorp bij ‘t Zorghuus betrokken. Door mensen gericht te vragen bleek iedereen
bereid te helpen. ‘t Zorghuus heeft wel steeds te maken gehad met allerlei bureaucratie en onbegrip van
buiten het dorp.

Uitwisseling
Na een rondleiding door ‘t Zorghuus hebben we onder leiding van Hans van Amstel (bestuurder WarmThuis
in Noord-Holland) besproken hoe ze elkaar kunnen helpen. Rode draad daarbij was dat we vooral moeten
uitgaan
van wat bewoners en hun naasten nodig hebben. En dat het steeds van belang is dat de gemeenschap zelf
aan zet blijft. Zorgorganisaties zijn van oudsher gewend zelf alles te organiseren. Dat moet en kan anders:
het dorp
of de wijk bepaalt wat er gebeurt en levert daar zelf ook een bijdrage aan. Er was een pleidooi om niet
alleen naar het verpleeghuis te kijken, maar ook naar mensen die juist graag in hun eigen huis willen
blijven. Hoe kun
je dat als gemeenschap mogelijk maken? En als het verpleeghuis dan toch nodig is: is het mogelijk dat de
partner daar ook komt wonen? Het is niet mogelijk om met een aantal professionals alle vragen die er leven
te beantwoorden. Daarom is de dialoog met het dorp of de wijk erg belangrijk. En het hoeven niet per se
kleine zorgorganisaties te zijn die op een goede manier verbinding met de wijk kunnen leggen. Het gaat om
de basishouding waarin je als zorgorganisatie dienend bent aan de lokale samenleving. Of zoals iemand
het concreet maakte: “Als je dorpelingen bij elkaar zet starten ze niet met stenen, maar met nadenken wat
mensen willen.”

Elkaar helpen en inspireren
Er zijn ook al praktische ideeën geïnventariseerd om elkaar te helpen. Zoals een toolbox hoe je het gesprek
met de lokale gemeenschap voert. En een gesprek voeren over waar we over een aantal jaren naartoe
willen met de zorg. Elkaar blijven ontmoeten op verschillende plekken in het land om inspiratie op te doen.
En soms elkaar even bellen als je een vraag hebt. De beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg
helpt om met gelijkgestemden af te stemmen. De volgende ontmoeting zal in Waterrijk in Doetinchem zijn.
Een gebouw waar ouderen in nauwe verbinding met de wijk eromheen leven. En waar radicaal vernieuwer
Sensire zorg levert.
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