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Thema Gezondheid onze Zorg: van zelfredzaamheid naar samenredzaamheid 

Zorg  is een onderwerp dat duidelijk leeft onder de CDA vrouwen. Tijdens de bijeenkomst is, na een inleiding van Petra 
Groeneweg (wethouder Leerdam) en Meino Schraal (lid Statencommissie Zorg, cultuur middelen van de provincie Zuid-
Holland), uitvoerig over dit onderwerp gediscussieerd.

Inleiding
Uitgangspunten voor de discussies waren de vier stellingen die toegespitst waren op de vraag  waar de regie op de zorg zou moeten liggen,  preventie m.b.t. zorg 
en de plaats van de mantelzorgers in een nieuw zorgsysteem.
En natuurlijk als laatste; hoe kunnen we als vrouwen solidariteit betuigen op dit thema. Zoals bij elke discussie aan de hand van stellingen kwamen er geen 
pasklare antwoorden,  maar wel legio ideeën. 

De zorgen om de zorg
Tijdens de bijeenkomst stelde men wel als algemeen uitgangspunt dat de gemeenten ten alle tijden verantwoordelijk moeten blijven voor de zorg, en dat men 
moet waken voor te verregaande commercialisering binnen de zorg.

Allereerst wil men er voor waken dat een nieuw zorgstelsel niet individualisering en vereenzaming in de hand werkt.

Daarom moet er voor gewaakt worden dat er door bezuinigingen ontmoetingsplaatsen verdwijnen. Deze ontmoetingsplekken hebben namelijk ook vaak een 
probleemsignalerende functie. Bij vroege signalering van een probleem kan een deze wellicht efficiënter worden aangepakt.

Men constateerde dat er nu al veel met vrijwilligers/mantelzorgers wordt gewerkt, maar dat deze vaak een hoge leeftijd hebben.

Praktische ideeën 
Omdat er m.b.t. de zorg meer van de samenleving zal worden gevraagd is men een voorstander van het stimuleren van zorg in de eigen buurt; buurtzorg. Daarin 
zullen de wijkverpleegkundigen weer een grote rol kunnen gaan spelen.

Men realiseert zich dat ook dat deze zorg in de buurt zal moeten blijven  worden ondersteund met vrijwilligers/mantelzorgers. 

Om voldoende vrijwilligers/mantelzorgers te behouden voor zorgtaken, zou er gezocht moeten worden naar een manier om jongeren meer te betrekken bij deze 
taken. Wellicht dat de maatschappelijke stages ingezet zouden kunnen worden voor zorgtaken.

Ouderen vrijwilligers/mantelzorgers zouden wellicht via seniorenmarkten kunnen worden geworven. 

Betrek de ouderenbonden bij bovengenoemde ontwikkelingen. 

Voor het werven van mantelzorgers in het algemeen, pleit men voor de inzet van meer mantelzorgmakelaars

Om voldoende vrijwilligers/mantelzorgers te behouden zouden deze beter moeten worden ondersteund. Dan gaat het niet alleen om de noodzakelijke steun  
zoals respijtzorg, we zouden de vrijwilligers/mantelzorgers ook meer in de watten moeten leggen, beter waarderen en koesteren. 

Hoe kunnen we onze solidariteit uiten op het thema zorg
Geconcludeerd werd dat , door allereerst uit te dragen dat het geen schande is om afhankelijk te zijn, en dat we er zijn om elkaar te helpen, kunnen we onze 
solidariteit op dit thema uiten.

En heel praktisch: neem zitting in een wmo-raad van je gemeente, een cliëntenraad, snij het thema aan binnen de maatschappelijke verbanden waarin je func-
tioneert.

Kortom, men onderschrijft het uitgangspunt dat we van zelfredzaamheid naar samenredzaamheid in de zorg moeten.


