Zorg om Zorg in Putte
Ook uw zorg?
Burgerinitiatief
In het voorjaar 2014 speelden de volgende ontwikkelingen die los staan van elkaar, maar
invloed hebben op het welbevinden van de oudere inwoner van Putte:
 Mogelijke sluiting van het verzorgingshuis
 Verschraling van het openbaar vervoer
 Sluiting plaatselijke bankfilialen.
We weten dat er op allerlei gebied goede zorg wordt geleverd door beroepskrachten.
Denk aan mensen van de thuiszorg, huisarts+ praktijkondersteuner, fysiotherapeut,
wijkverpleegkundigen, apotheek en anderen (de zogenaamde formele zorg).
Deze beroepskrachten kunnen niet altijd en voor alle zaken klaar staan. Daarom zal af en
toe hulp van anderen nodig kunnen zijn als mensen zelf niet alles meer aan kunnen door
ziekte of gebrek. We spreken hier over de zogenaamde informele zorg.
Er zijn familieleden, buren en kennissen die op een of andere manier een handje
toesteken. Maar op een gegeven moment houdt die hulp misschien op, omdat zij ook
andere verplichtingen hebben, of het gewoonweg niet meer aan kunnen.
Een aantal mensen heeft het initiatief genomen om er voor te pleiten dat de zorg in ons
dorp op een goed peil blijft.
Om een goed beeld te krijgen wat de wensen en ideeën van de oudere Puttenaren zijn,
heeft de initiatiefgroep in april / mei 2014 een vraaggesprek onder een groep mensen van
55 jaar en ouder gehouden. De initiatiefgroep heeft nadrukkelijk afstemming gezocht met
de KBO (ouderenorganisatie), de huisarts, de fysiotherapeuten, de kerkgemeenschap en
andere betrokkenen.
Met dit onderzoek wil de initiatiefgroep antwoord geven op twee vragen:
 Aan welke zorg hebben oudere inwoners van Putte behoefte om zo lang
mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen?
 Is er behoefte aan (kleinschalige) woon-/ zorgvoorziening voor ouderen?
De doelgroep is opgesplitst in 3 leeftijdscategorieën, te weten:
 55 tot en met 65 jaar,
 66 tot en met76 jaar en
 77 jaar + ouder.
In totaal zijn er met 163 mensen (100 vrouwen, 63 mannen) vraaggesprekken
gevoerd.
Samengevat geeft het rapport het volgende beeld:
 95% van de ondervraagden woont graag in Putte. Het bos, buitengebied en
natuur zijn belangrijk.
 Het grootste deel van de doelgroep woont al langer dan 30 jaar in Putte.
 Naar eigen zeggen zijn hun huizen goed aanpasbaar, of reeds aangepast om er bij
ziekte te kunnen blijven wonen.
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Ook bij minder zelfredzaamheid wil men graag in Putte blijven wonen.
De doelgroep kan naar eigen zeggen terugvallen op één tot vier mantelzorgers.
Een enkeling heeft geen mantelzorger om op terug te vallen.
Vooral de oudste groep mensen heeft veel behoefte aan informele zorg om
zelfstandig thuis te kunnen blijven. Het gaat hier vooral om hulp van vrijwilligers
bij huishoudelijke boodschappen, kleine huishoudelijke klusjes en begeleiding
naar ziekenhuis.
De helft van de doelgroep zal hulp aan buren vragen, maar 30% wil of kan de
buren niet lastigvallen. Privacy en professionaliteit spelen hierbij een belangrijke
rol.
70% van de doelgroep stelt vrijwilligershulp op prijs; de overige 30% twijfelt
daarover of heeft het liever niet.
Formele zorg wordt vooral gezocht bij de huisarts, thuiszorg en fysiotherapie.
Maar enkele personen zullen hulp vragen via, of van de kerk verenigingen.
Het CIZ, Traverse en BWI zijn onbekend. De diensten van het WMO-loket
Woensdrecht zijn wel bekend.
De doelgroep zegt goed bekend te zijn met de diensten van de thuiszorg.
Er is in de toekomst veel vraag naar informele hulp. De meeste vraag gaat uit naar
huishoudelijke hulp, klusjes, vervoer en tuinonderhoud.
De “Goedemorgen-/avondservice”, “beeldzorg” en ondersteuning bij gebruik
computer zijn onbekend.
53% van de ondervraagden geeft aan zorgen te hebben over de zorg in de
toekomst. 39% zegt zich geen zorgen te maken.
Om in Putte te kunnen blijven wonen als je oud en hulpbehoevend bent, wordt
een veelheid aan ideeën gegeven. De volgende onderwerpen springen eruit:
o Enige vorm van bejaardenhuis, woon-zorgcomplex, aanleunwoning
o Huishoudelijke hulp en/of thuiszorg
o Vervoersmogelijkheden
o Centraal punt voor voorzieningen.
110 Mensen geven aan dat zij niet bang zijn om oud te worden.
18 Mensen vrezen ervoor afhankelijk te worden van anderen en 14 mensen zijn
bang voor ziekte en dementie.
60% van de ondervraagden geeft aan dat zij het een probleem zouden vinden als
verzorgingshuis “de Beukenhof” zou sluiten.
Er is veel belangstelling voor een woon-/ zorgcomplex in enigerlei vorm. Het
merendeel van de doelgroep heeft voorkeur voor een woon-/slaapkamer met een
geïntegreerde keuken, één slaapkamer, badkamer en toilet.
Of de kosten van de woning in een woon-/ zorgcomplex volledig betaalbaar
moet zijn met AOW, verschillen de meningen.
Voor de hele doelgroep is het erg belangrijk dat er zorg in het woon-/zorgcomplex
aanwezig is.

In de afgelopen maanden heeft terugkoppeling plaatsgevonden met gemeente en
zorgverleners. De Gemeente wil men de ervaringen bruikbaar maken voor toepassing in
de overige dorpskernen van de gemeente.
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