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‘Zo zou iedereen moeten werken’

donderdag 3 februari 16:16

Coevorden/Schoonebeek - Buurtzorg: in deze regio een betrekkelijk nieuw
fenomeen. Sinds een paar jaar is een team actief in Schoonebeek, nu is de
organisatie bezig met de oprichting van een team in Coevorden. ‘Mensen willen
terug naar een vroegere situatie met een wijkverpleegkundige. Dat zie je ook
aan de terugkeer van de wijkconsulent, de wijkagent en de buurtconciërge’,
vinden de dames Marianne Vos en Wendy van den Bosch.

‘Buurtzorg,’ aldus Wendy van den Bosch, ‘is een thuiszorgorganisatie met
vestigingen overal in het land. Een sterk punt is, dat cliënten te maken hebben
met maar één wijkverpleegkundige, die alle zorghandelingen verricht.’ 
Buurtzorgmedewerkers helpen bijvoorbeeld met het wassen, klaarzetten en
geven van medicijnen en het aan- en uitkleden. Ook verrichten zij handelingen
op verzoek van huisarts of specialist, zoals insulinespuiten, het verzorgen van
wonden, injecties of pijnbestrijding. Medewerkers kunnen daarnaast helpen bij
het aanvragen van hulpmiddelen en de gang van zaken rondom een
ziekenhuisopname. 
Van den Bosch: ‘In juni 2008 is gestart met een team van Buurtzorg in Erica,
Nieuw-Amsterdam en Nieuw-Schoonebeek. Bovendien is een tijdje geleden
gestart met een team in een boerderij aan de Europaweg in Schoonebeek. 

Bureaucratie 
De hiërarchie en bureaucratie, aldus Wendy van den Bosch en Marianne Vos,
maakten het moeilijk om in de praktijk te werken. 
Dat vond ook Jos de Blok en hij was degene die Buurtzorg Nederland oprichtte
in 2006. Hij stelde, dat traditionele thuiszorgorganisaties hebben geprobeerd het
traject van thuiszorg op te splitsen in deelprocessen. Aanmelding,
indicatiestelling, planning en uitvoering wordt door verschillende personen
gedaan. Daardoor waren er volgens hem teveel coördinatiemomenten, die
leidden tot overhead en dus kosten. De mening van De Blok was duidelijk:
Buurtzorg splitst de zorg niet op. Er komt een verpleegkundige bij de cliënt thuis
en die doet alles: intake, persoonlijke verzorging, wondverzorging, medisch-
technische dingen. Hij noemt als één van de voordelen, dat de gemiddelde
contacttijd toeneemt per cliënt toeneemt. ‘Stuur je vier mensen, dan zijn ze alle
vier onderweg en een korte tijd bezig.’ 

‘Te duur voor wijkzorg’ 
Dat sprak de dames Vos en Van den Bosch aan en zij zijn daarom werkzaam
voor Buurtzorg. Wendy van den Bosch: ‘Ik werkte vijf jaar lang bij een grote
thuiszorgorganisatie in Apeldoorn. 
Als hbo-verpleegkundige was ik echter te duur voor de wijkverpleging. De
hoogst gekwalificeerde medewerkers mogen bijna alleen kantoorwerk doen,

geen uitvoerend werk dus.’ 

Marianne Vos werkte eerder bij Icare. ‘Voor ieder onderdeel in de zorg kwam er
iemand anders bij de cliënt thuis. 
Bij ons worden alle verzorgende handelingen door één en dezelfde persoon
gedaan.’ 
Buurtzorg is 24 uur per dag bereikbaar en wie belt, krijgt direct iemand van het
team aan de lijn. Bovendien zijn er korte aanrijtijden, omdat de teamleden in de
buurt wonen. 

Zelfstandige teams 
Buurtzorg kan een initiatief zijn van bijvoorbeeld wijkverpleegkundigen. ‘De
teams werken zelfstandig en bestaan uit maximaal twaalf medewerkers’, vertelt
Wendy van den Bosch. ‘Per 25 teams is er één regiocoach. In de teams worden
ieders kwaliteiten benut. Er wordt gewerkt met diverse niveaus:
ziekenverzorgende, verpleegkundige in de wijk en wijkverpleegkundige. ‘Als
een team te groot wordt’, vult Marianne Vos aan, ‘dan wordt een nieuw team
opgericht.’ 
Buurtzorg is officieel per 1 maart werkzaam in Coevorden, maar nu al kunnen
cliënten worden aangenomen. ‘We zeggen nooit, dat we geen ruimte hebben.’ Er
wordt tijdelijk gewerkt vanuit Schoonebeek, maar het nieuwe team is op zoek
naar een bescheiden werkruimte in Coevorden. 

Indicatie 
Wat betreft de indicatie voor de zorg wordt hetzelfde traject gevolgd als bij
thuiszorgorganisaties. De eigen bijdrage is afhankelijk van het inkomen. Zo’n
indicatie kan worden aangevraagd bij het Centrum Indicatiestelling Zorg. 
Uiteraard staan Marianne en Wendy volledig achter het principe van buurtzorg:
‘Wij vinden, dat iedereen zo zou moeten werken.’ 
De website van Buurtzorg is www.buurtzorgnederland.com . Contactgegevens:
telefoonnummer 06-23459911, schoonebeek@buurtzorgnederland.com
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(0522) 26 61 85
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