
Pallia komt met plek voor zwaardere dementerenden
 
Westlands zorgbureau opent nieuw respijthotel
 
'S-GRAVENZANDE

RIEN VAN DEN ANKER

In een wereld vol 'reuzen' is Pallia
Zorgbureau welbewust niet groot.
Kleinschalig is het codewoord.
Groei zit vooral in nieuwe
activiteiten, zoals een gloednieuw
respijthotel in 's-Gravenzande,
vooral voor zwaardere
dementerenden een uitkomst.

,,We doen alles qua zorg, maar
welbewust kleinschalig." Eva en Ko
Besuijen, eigenaars van Pallia
Zorgbureau, klinken gedecideerd.
,,Daardoor kan het bedrijf zich
onderscheiden met vaste zorgtijden
en ook met vaste teams.''

Pallia Zorgbureau is inmiddels
uitgegroeid tot een organisatie met
37 personeelsleden. Bijzonder is
ook dat de organisatie
verpleegkundig- en
verzorgingswerk bundelt zodat de
zorg efficiënter kan worden
uitgevoerd. En het werkterrein van
Pallia beperkt zich tot het Westland
en Hoek van Holland.

Verhuizen

Kleinschalig of niet, er is groei en
beweging, vooral ook in andere
activiteiten. Het kantoor gaat nu
verhuizen, van zorgpoort Zande
Therapie en Zorg in de Langestraat
naar de Oudelandstraat 1B, beide
in 's-Gravenzande. Op de nieuwe
locatie was vroeger het woonhuis
en de praktijkruimte van een
huisarts. ,,We brengen nu alles wat
we doen onder één dak. Dat is
naast de thuiszorgorganisatie, de
particuliere Maatzorggroep, ook de
dagbesteding die als proef in een
locatie aan de Poelkade was
gevestigd."

Geheel nieuw voor Pallia is de
opening van een respijthotel, het
enige in Westland waar ook
zwaardere dementerenden voor
korte tijd kunnen worden

ondergebracht zodat hun
mantelzorgers enige dagen rust
kunnen nemen. Daarin
onderscheidt Pallia zich
bijvoorbeeld van respijthuis
Strandgoed in Ter Heijde.

In het nieuwe respijthotel is plaats
voor vier personen. De kamers
worden speciaal ingericht voor ook
niet-mobiele personen of mensen
met een rolstoel. ,,De bedoeling is
dat het de sfeer krijgt van een
zorghotel. En dat, terwijl de
mantelzorger eventjes vakantie
viert, de patiënt ook een
vakantiegevoel krijgt." Pallia creëert
door deze nieuwe activiteit zo'n tien
nieuwe arbeidsplaatsen. Het
kantoor gaat dezer dagen al naar
de nieuwe locatie. Het respijthotel
en de nieuwe
dagbestedingsopvang gaan eind
november of begin december open.
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