
Persoonlijk hulp van hond uitlaten tot samen Olympische Spelen kijken
 
'Zorg is óók samen naar de film'
 

Ko en Eva Besuijen van Maatzorggroep
Westland vinden dat het aanbieden van
zorg verder gaat dan pillen geven.
FOTO THIERRY SCHUT

'S-GRAVENZANDE
Zorg op maat bieden is behalve
helpen met douchen en kousen
aantrekken óók aandacht geven en
zorgen voor gezelligheid.

RIEN VAN DEN ANKER

Dat is de stellige overtuiging van
Maatzorggroep Westland. Die vindt
het belangrijk dat de pillen op tijd
worden gegeven, maar dat samen
koffie drinken op een terras of een
concert bezoeken erbij horen. Zelfs
op vakantie gaan moet kunnen. De
persoonlijke assistent gaat dan
mee.

Ko en Eva Besuijen van de
Maatzorggroep Westland (MZW) in
's-Gravenzande noemen dit
'complementaire zorg'. ,,Eigenlijk
gaat het om de vraag aan iemand
die gewone zorghulp krijgt, wat hij
of zij nog meer wil. En hoe en
waarmee wij dan kunnen helpen'',
zeggen ze.

MZW, waarin ook Pallia
Zorgbureau en Huishoudelijke Zorg
Westland zijn opgenomen, is een
gespecialiseerde
thuiszorgorganisatie, gericht op het
ontzorgen van individuele cliënten,
maar ook van gezinnen en
mantelzorgers. Ouderen die min of
meer hulpbehoevend zijn of last
hebben van (ouderdoms)
beperkingen, vormen de
belangrijkste cliëntendoelgroep . Zij
worden geholpen via een zorgplan
waarbij, zoals dat heet, 'de

algemene dagelijkse
levensverrichtingen en de
verpleegkundige zorg in kaart zijn
gebracht'. Zelfredzaamheid is
daarbij het uitgangspunt. Nieuw is
nu dat er extra aanvullende
pakketten op maat kunnen worden
geleverd.

De oplossing: een persoonlijke
assistent. ,,Veel mensen kunnen en
willen namelijk veel meer, soms
heel basale dingen", vertelt Ko.
,,Belangrijke, dagdagelijkse dingen
die ze soms niet meer alleen
kunnen doen of die veel gezelliger
zijn met anderen. Neem eten, de
hond uitlaten, boodschappen doen,
kleding kopen of het halen en
brengen in geval van dokters- of
ziekenhuisbezoek.''

,,Maar het gaat ook over plezierige
dingen als spelletjes doen, koffie
drinken op een terras, ver weg
wonende kinderen bezoeken, naar
een concert of film gaan en zelfs
meereizen op vakantie'', vult Eva
aan.

Gezelligheid

Soms gaat het volgens hen ook
gewoon om aandacht en
gezelligheid. Ze noemen als
voorbeeld dat iemand zijn
persoonlijke assistent vraagt om bij
hem of haar thuis naar de finale
van een voetbaltoernooi te komen
kijken, of naar een belangrijke
sportmoment tijdens de
Olympische Spelen. ,,Als je van
sport houdt, dan is dat toch drie
keer leuker dan alleen op de bank
daarnaar te kijken."

Als het wensenlijstje van de cliënt
is opgesteld, wordt een zorgplan
gemaakt waarna een kennismaking
volgt met een persoonlijke
assistent. ,,BElangrijk is dat het wel
moet klikken, want het doel is
complete ontzorging naast de zorg
die via een zorgverzekeraar wordt
geleverd. Die persoonlijke assistent
is in principe ook dezelfde persoon

die de noodzakelijke verzorgende
en verpleegkundige hulp biedt.''

Belangrijkste uitgangspunt van de
complementaire zorg is volgens Ko
en Eva dat de cliënten gewoon in
hun eigen, vertrouwde
woonomgeving kunnen blijven
wonen en niet in een apart huis met
andere cliënten zitten. ,,Groot
voordeel is dat zij daarbij hun eigen
sociale netwerk in stand houden.
Hun eigen huis blijft gewoon thuis."
Ko legt uit: ,,Er zijn genoeg oudere
mensen die of alleen zijn of
kinderen hebben die ver weg
wonen en een druk familie- of
zakelijk leven leiden. Die willen hun
kinderen alleen maar zien als ze
hen alle aandacht kunnen geven.''

Naast die oudere doelgroep richt
MZW zich ook op jongeren met een
beperking of op gezinnen die
tijdelijk hulp nodig hebben. ,,Als
een echtgenote van een
drukbezette ondernemer vanwege
een gebroken been enige tijd niet
volledig beschikbaar is, dan leveren
wij moderne gezinshulp. Zo wordt
thuis, terwijl moeder in het
ziekenhuis ligt of aan de beterende
hand is, het dagelijkse leven voor
man en kinderen gewoon
geregeld.''

Het noemen van kosten van de
geboden zorg vinden beiden
moeilijk, omdat, zo zeggen ze, een
en ander zo afhankelijk is van wat
de wensen zijn. Hoe vaak wil
iemand eten ontvangen? Zeven
dagen per week, of alleen 's
avonds in de weekenden? Hoe
vaak wil iemand naar een
toneelavond of concert? En ook de
persoonlijke assistent moet worden
betaald. Het gaat om mensen die
wel het geld hebben en het er ook
voor over hebben, maar je praat, zo
benadrukken ze, niet per se over
miljonairs. En later: ,,Als je veel
wilt, kost het ook veel, maar
bedragen kunnen we niet noemen,
een modale klant bestaat niet.''
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Ko als Eva Besuijen zijn allebei
gediplomeerd verpleegkundige
hbo-v. Sinds 1978 werkt hij in de
zorg, eerst in het ziekenhuis, later
ook in de revalidatie. De
achtergrond van Eva is revalidatie
en wijkverpleging.

,,Mijn grootste motief om in 2001
voor mezelf te beginnen is dat ik
verzorging wil bieden, met sociale
extra's. Denk aan een ontbijtje
klaarmaken, de was ophangen of
een praatje maken.''

Door de participatiemaatschappij
en de ingrijpende bezuinigingen is
volgens Ko de professionele zorg
ook op dat gebied steeds schraler
geworden. ,,Er is geen tijd en
steeds minder ruimte voor een
sociaal gesprek of contact.'' In het
nieuwe MZW-pakket is het mogelijk
om mensen die geen thuiszorg
(zoals verzorging en verpleging)
nodig hebben, toch te helpen. Het
gaat dan om mannen en vrouwen
die echt alleen zijn en vrijwel geen
sociaal contact hebben. ,,Als daar
behoefte aan is, dan bieden wij ook
alleen aandacht en gezelligheid.
Gewoon gezelschap en leuke
dingen organiseren. In dit kader is
ons werk ook een belangrijk
onderdeel in de strijd tegen
vereenzaming.''

Sociale extra's
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