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HET ZORGBUURTHUIS 
Ouderen missen een voorziening tussen het eigen huis en het verzorgingshuis. 
Lilian Marijnissen stelt het Zorgbuurthuis voor. Goed idee? 'Met dit idee alleen 
verdrijf je de eenzaamheid niet.' 

Lilian Marijnissen, fractievoor
zitter van de SP in de Tweede 

Kamer: 'Sinds het sluiten van de verzor
gingshuizen, is er een enorme behoefte 
ontstaan aan oud kunnen worden in je eigen 

buurt. Op dit moment moeten ouderen 

thuis blijven wonen totdat het écht niet 
meer gaat, totdat mensen al aan het de
menteren zijn, of als er intensieve lichame
lijke zorg nodig is. Dat is dus maar voor 
een beperkte groep mensen. Alleen dege

nen die het kunnen betalen kunnen nog in 
een beschermde woonomgeving terecht als 
ze ouder worden. 
Wij vinden dat iedereen in zijn of haar 

eigen buurt oud moet kunnen worden. Ook 
als dat thuis niet meer gaat. Dat je partner 
mee moet kunnen verhuizen naar het Zorg
buurthuis, ook al heeft die nog geen zorg 

nodig. Als je oud kunt worden in je eigen 
buurt, behoud je je sociale netwerk en is 
de kans op eenzaamheid kleiner. Geen 
anonimiteit, maar het Zorgbuurthuis als on

derdeel van een betrokken gemeenschap. 
We vinden het erg belangrijk dat het Zorg
buurthuis op de schaal van de buurt is. Dat 
mensen niet naar de andere kant van de 
stad hoeven te verhuizen of buiten het 
dorp waar ze hun hele leven hebben ge

woond. De buren zijn bekend, de buurt
gemeenschap is vertrouwd, de plekken, 
huizen, winkels zijn vertrouwd. In de eigen 
buurt zijn mensen die mantelzorg verle
nen, en is er een grotere kans om vrijwilli

gers te vinden die bereid zijn om zich in te 
zetten voor hun eigen buurt en de buren. 

Een kleinschalig Zorgbuurthuis moet er 
zoveel mogelijk uitzien als een normale 
vertrouwde woning; met een kleine groep 
mensen die daar samen wonen. Met vast 
personeel, dus een aantal zorgverleners die 

de bewoners kennen en die de familie en 

buren ook kennen. Met goed en vers bereid 
eten. Met een inloopfunctie voor de buurt 

Lilian Marijnissen 

•Het moet voor 
iedereen betaalbaar 
ziin' 
zodat ouderen die nog zelfstandig wonen 
bijvoorbeeld wel mee kunnen komen eten 
of kunnen komen helpen met koken. Een 
plek in het Zorgbuurthuis mag niet afhanke
lijk zijn van de dikte van je portemonnee, 

maar moet betaalbaar zijn voor iedereen. 

Ik heb gemerkt dat er een groot draagvlak is 
voor het Zorgbuurthuis. Sowieso hebben 
veel mensen met het plan meegedacht. 

Zorgverleners zoals wijkverpleegkundigen 
en medewerkers van verschillende verpleeg
huizen hebben hun ideeën gedeeld. 

Maar ook bestuurders van zorginstellingen, 
wetenschappers, bekende opiniemakers 
zoals Hugo Borst en Carin Gaemers, en een 
verpleeghuisarchitect En natuurlijk ouderen 

zelf. Minister Hugo de Jonge reageerde direct 
positief en gaf aan het plan te omarmen. 
Het is nu belangrijk dat er een kentering 
komt in het denken over de ouderenzorg. 
Kleinschalig kunnen wonen met goede 
zorg, in je eigen buurt, daar moet iedereen 

voor kunnen kiezen. En daar zetten we ons 
voor in.' 

Jos Schols, hoogleraar ouderengeneeskun

de aan de Universiteit Maastricht: 
'Wij hebben wellicht te snel, te abrupt, te 
veel verzorgingshuizen gesloten. Destijds 
heb ik gezegd dat wij de toenmalige capa
citeit van de verzorgingshuizen beter had
den kunnen aanhouden, zonder dat het 
aantal plekken in verzorgingshuizen in de 

toekomst nog verder zou groeien. Dan 
hadden wij van hieruit kunnen werken aan 
een nieuwe ouderenzorg. 
Om die nieuwe ouderenzorg nu te creëren, 
moet er nog veel gebeuren. Zo zijn bijvoor

beeld woningen van ouderen nog niet aan
gepast aan langer thuis blijven wonen. Ook 
op sociaal gebied zijn wij nog niet zo ver: 

in onze geïndividualiseerde samenleving 
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moet het voor elkaar zorgen weer aange
leerd worden. 

Laat meerdere bloemen bloeien is mijn advies 
en kijk per wijk wat voor proactief sociaal en 
zorgmodel er nodig is, inclusief welke woon

vorm als eerstelijnsverblijf. In België doet 
men onderzoek naar de behoeften van oude
ren per wijk, dorp of stad. Op die manier kun 
je de behoeften van ouderen echt leren ken
nen en de intrinsieke wijkpower "proeven" 

en kun je op maat bepalen wat er nodig is. 
Wat de meest ideale tussenoplossing is tus
sen zolang mogelijk thuis wonen en 24-uurs
opvang in een verpleeghuis, moeten wij dus 

Jas Schols 

•Kiiken wat per wiik 
nodis is' 

per wijk of dorp gaan uittesten. Gelukkig is 
minister De Jonge daar ook van doordron

gen. Tijdens de presentatie van de VWS-be
groting zei hij onlangs dat het ministerie van 
VWS moet bekijken welke woonvormen er 

mogelijk zijn om het gat tussen zelfstandig 
wonen en een verpleeghuis op te vullen. 
Daar ben ik heel blij mee.' 

Theo van Tilburg, hoogleraar sociologie 

aan de Vrije Universiteit Amsterdam: 'Ik ben 
geen tegenstander van de zorgbuurthuizen 
die de SP willaten bouwen. Maar het is 
naïef om te denken dat je er daarmee bent. 

Het is niet zo dat mensen die uit dezelfde 
wijk komen vertrouwde contacten met el
kaar hebben opgebouwd. Dat komt eigenlijk 
weinig voor, zo blijkt uit onderzoek. Als die 

Theo van Tilburg 

•zet ie kaarten niet 
op één oplossins• 
mensen toevallig in dezelfde kleinschalige 
woonzorgvoorziening die de SP voorstelt 

komen te wonen, gaat het dus niet automa
tisch goed. Voor je het weet groeien kleine 
irritaties uit tot vreselijke ruzies. 
Door de overheid ontwikkelde en gefinan

cierde zorgbuurthuizen zijn een goed initia
tief, maar zet je kaarten niet op één oplos
sing. Er zijn ook ouderen die er zelf voor 
kiezen met wie ze gaan wonen. Daar heb ik 
meer vertrouwen in. Zij putten uit een in
trinsieke motivatie om een eigen klein

schalige woonvoorziening te creëren. Op die 
manier voelt iedereen zich meeverantwoor
delijk en dat vergroot de kans van slagen. 
Voor eenzame ouderen, waar mijn vakgroep 

veel onderzoek naar doet, is het een stap te 
ver om zelf een eigen woonplek te organi
seren. Zij zijn niet zo actief en leiden vaak 

een teruggetrokken bestaan. Het zorgbuurt
huis kan voor hun een goede woonvoorzie
ning zijn. Maar met een kleinschalig 
verzorgingshuis alleen verdrijf je de een
zaamheid niet. Daar zijn ook intensieve en 

langdurige programma's voor nodig.' 

Annelies Bakelaar, directeur Welzijnswerk 
Midden-Drenthe en bestuurslid Sociaal Werk 
'In Midden-Drenthe kennen we naober

schap. Dat betekent dat de lijntjes tussen 
bewoners van deze regio onderling en met 
de instanties kort zijn. Daardoor is het mak-
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keiijker dan in een stad om ouderen te on
dersteunen zodat zij zo lang mogelijk thuis 

kunnen blijven wonen. Een Zorgbuurthuis 
zoals de SP voorstelt, is hier niet nodig. 
In onze regio gebeurt er veel voor en door 
ouderen. Er is een rijk verenigingsleven. 
En er is speciaal vervoer, zoals de Plusbus 

en ANWB Automaatje waarbij vrijwilligers 
voor vervoer zorgen. Woningcorporaties, 
welzijn en zorg werken nauw samen in 
Midden-Drenthe. Zo is bijvoorbeeld de 
voorbeeldwoning Langer Thuus in Beilen 

ontstaan. In die woning zit een personenlift 
en domotica. Iedereen kon de afgelopen 
twee jaar deze woning bezoeken. 

Annelies Bakelaar 

•er moet een 
zorshotel komen• 

Ouderen denken ook zelf mee. In het 

project Dorpszorg zijn bewoners van acht 
dorpen gestimuleerd om bij elkaar om de 
keukentafel te gaan zitten. Wat hebben de 
ouderen nodig in het dorp? Daar kwamen 

bijvoorbeeld de dorpskrachtcafé's uit waar 
mensen voor een kop koffie of een activi
teit bijeenkomen. 

Genoemde initiatieven, maar ook andere, 

zorgen er in Midden-Drenthe voor dat veel 
inwoners mee kunnen doen, meer dan wel
licht in de stad. Wij hebben geen Zorg
buurthuis nodig om mensen bij elkaar te 

brengen. Ik kan me wel voorstellen dat er 
een zorghotel moet komen,. voor mensen 
die tijdelijk zorg nodig hebben na bijvoor

beeld een ziekenhuisopname.' • 

jan./feb. 2018 zorg'!Welzijn ---------------- --------------------------1_13 


