Hoeksche Waard

Bereikbare en betaalbare zorg van uitstekende kwaliteit
Het CDA wil de onderlinge verbondenheid tussen burgers versterken. Daarvoor moet er
betrokkenheid zijn tussen generaties en tussen arm en rijk. We leven niet alleen voor onszelf, we
geven samen de maatschappij vorm.
Het CDA Hoeksche Waard staat voor een gemeente waarin inwoners naar elkaar omzien met de
goede zorg voor de inwoners.
De overheid moet zorgen voor de basis van sociale zekerheid: voor iedereen is er gezondheidszorg.
Het CDA vindt het belangrijk dat de persoonlijke factor daarbij niet uit het oog wordt verloren. Wij
willen een uitstekend geregelde zorg, die voor iedereen goed bereikbaar, betaalbaar en
klantvriendelijk is.

Het CDA verbindt kwaliteit, betaalbaarheid en bereikbaarheid van de zorg:
•

… breid de integrale aanpak van wijkverpleegkundigen, wijkteams, jeugdteams en onderwijs
uit. Signalen dat er iets niet goed gaat met iemand of binnen een gezin moeten snel kunnen
worden opgevangen en doorgegeven zodat sociale steun of passende hulpverlening snel van de
grond komt. Onze lokale zorginstellingen werken onderling uitstekend samen. Wij vinden dat de
gemeente hen moet helpen om hulp aan inwoners verder te optimaliseren. Ook samenwerking
van wijkverpleegkundigen moet worden uitgebreid. De wijkverpleegkundige zou in elk dorp een
spilfunctie moeten hebben, want kent de cliënt en diens omgeving, de familie en mantelzorgers
en weet waar mogelijke problemen zich kunnen voordoen en welke instanties daarbij kunnen
helpen.

•

… werk mee aan goede voorwaarden voor vrijwilligers in de zorg. Zorgvrijwilligers zijn
essentieel voor de zorg op ons eiland en houden ook de zorgkosten beheersbaar. De huidige
vrijwilligers komen op leeftijd en nieuwe aanwas is lastig omdat mensen uit de groep 30-55 jaar
veelal fulltime buiten onze regio werken. Om het aantrekkelijk te maken voor mensen om zich te
blijven aanmelden voor vrijwilligerswerk zal het CDA zich inzetten voor een meer projectmatige
aanpak.

•

… geef betere ondersteuning aan mantelzorgers. Dit zijn mensen die de dagelijkse zorg op zich
nemen van een hulpbehoevende naaste. Dankzij mantelzorgers kunnen mensen met een
zorgbehoefte langer thuis blijven wonen en deelnemen aan de maatschappij. Dat is van
onschatbare waarde voor de samenleving. Om mantelzorgers af en toe te ontlasten moet de
gemeente helpen met een betere opvang in de buurt zoals logeerhuizen, part-time
verpleegtehuizen en laagdrempelige zorgzame dagopvang (‘respijtzorg’).

•

… werk aan betere bereikbaarheid van zorg. Wij gaan ons best doen om te zorgen dat inwoners
voor de meest voorkomende onderzoeken en spreekuren van specialisten in de Hoeksche Waard
terecht kunnen.
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•

… verbeter algemene voorzieningen: wij pleiten ervoor dat er in elk dorp laagdrempelige
ontmoetingsplekken komen, ‘Huiskamers van de buurt’. Plekken, waar je zo kunt binnen lopen,
mensen ontmoeten, dingen samendoen, maar ook hulp kan vragen of aanbieden. En waar van
alles wordt georganiseerd. Het zorgt voor een versterking van de sociale interactie en het helpt
eenzaamheid bestrijden. Het CDA ziet een rol voor Welzijn Hoeksche Waard en/of
burgerinitiatieven als mede uitbreiding van het gebruik van bestaande voorzieningen zoals
scholen, sportaccommodaties, bibliotheken en kerken.

•

… geef extra aandacht aan senioren. Onze inwoners moeten de mogelijkheid krijgen om zolang
mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Dit kan door aanpassingen aan bestaande woningen, door
nieuwbouw van levensloopbestendige (senioren-) woningen of initiatieven om huisvesting te
realiseren bij of in de directe omgeving van familie (kangoeroewoningen).

Het CDA verbindt door daadkracht:
1. Project Vroegsignalering
Zet een project op, waarbij de omgeving en vrijwilligers op een laagdrempelige manier melding
kunnen maken van problematiek die zij denken te zien bij een gezin in de buurt. Kleine signalen
kunnen leiden tot een (extra) bezoekje van het jeugdteam of meer oplettendheid van de wijkagent.
Wellicht wordt zo een vicieuze cirkel voorkomen. En doordat mensen makkelijk hun zorgen kunnen
delen vóórdat er iets ernstigs aan de hand is, voelen zij zich misschien ook meer betrokken bij zo’n
gezin. Hierbij is uiteraard grote aandacht nodig voor de privacy.

2. Parttime verpleeghuis
Het mogelijk maken dat ouderen parttime in een verpleeghuis worden verzorgd. Dit initiatief moet
mensen in staat stellen om langer thuis te blijven wonen, in combinatie met structureel één of
twee nachten per week niet thuis verblijven. Het kan een oplossing zijn om overbelasting van
mantelzorgers te voorkomen of te bestrijden.

3. Respijtzorg zonder indicatie
In de Hoeksche Waard is nauwelijks mogelijkheid voor het in goede zorg ‘uitbesteden’ van een
(psychisch) ziek of gehandicapt familielid door een mantelzorger, de zogenaamde respijtzorg.
Organiseer daarom samen met zorgaanbieders een goede respijtzorg, die laagdrempelig is, en
zonder indicatie en op korte termijn geregeld kan worden. De gemeente kan met zorgaanbieders
inventariseren hoe groot de verwachte behoefte is en wat er nodig is om dat te realiseren. De
kosten moeten laag zijn, aangezien die voor rekening van de patiënt komen en niet worden gedekt
door de zorgverzekeraar.
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