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hoeverre is de voorwaarde om voor ouderen
te kunnen zorgen, sociaal kontakt, aanwezig;
in hoeverre is er sprake van wederkerigheid in
het zorgen voor elkaar en daarmee gelijkwaardigheid en onafhankelijkheid;aan welke
voorwaarden moet voldaan zijn om de betreffende mogelijkheid te realiseren.
Achtereenvolgens worden de volgende voorbeelden beschreven en besproken: een woongemeenschap voor ouderen in Herpen, het experiment aangepaste hub in Velp en een dienstencentrum in Eindhoven.
Woongemeenschapvoor ouderen in Herpen
In navolging van dc unieke ouderen-gemeenschap 'Christiansfelder' in het Noordduitse
dorp Bad Segeberg, heeft de Stichting Woongemeenschap voor Ouderen (SWO) te Nijmegen een soortgelijkewoongemeenschap ge-

genwaarde als je hem/haar aanspreekt op
zijnlhaar specifieke kwaliteiten.Variatie is
daarom belanariik.
4. Men vindt ;at zelJhulp meer gestimuleerd
dient te worden. Mensen in min of meer dezelfde situatie kunnen elkaar veelal meer steunen dan een of andere deskundige.
5. De kosten zijn, in vergelijking met die van
een verzorgingstehuis, betrekkelijk laag. Deze
liggen tussen f 800, - enf 1000,- per persoon per maand. (SWO, z.j.; KOP, 1981;
SCHEURER,
1981).
Naast deze voordelen rijzen er ook we1 vragen. Zullen er zich geen a1 te grote kommunikatieproblemen voordoen? Kunnen de leden
van de woongemeenschap werkelijk alles zelf
doen?
Wat gebeurt er met bewoners als zij ziek en
hulpbehoevendworden?
De mensen moeten aan een paar voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen
voor deze woongemeenschap: men moet mobiel zijn, zichzelf nog redelijk kunnen redden,
men moet duidelijk kiezen voor het samenleven met andere mensen en men moet een kontrakt met de stichting willen sluiten. (DRESSELHUYS, 1981).
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Een woongemeenschap zoals deze is een
voorbeeld van mantelzorg. Uit bovenstaande
beschrijving blijkt, dater eigenlijk twee kanten a m de behoefte zolang en zoveel mogelyk
hulu aan huis zitten. Enerziids biedt wonen in
een woongemeenschap heel veel mogelijkheden v'oor hulp, omdat de verschillende bewoners elkaar, gezien hun specifieke kwaliteiten,
kunnen aanvullen. Wat de een biivoorbeeld
op het terrein van de huishoudicg niet (meer)
kan, kan een ander misschien nog wel. Daarnaast is de mogelijkheid om in noodsitnaties
iemand te kunnen waarschuwen volop aanwezig. Anderzijds blijkt uit de voorwaarden
die de stichting aan de mensen stelt, dater
niet veel ruimte is voor ouderen die hulpbehoevend zijn of worden. De mate van hulpbehoevendheid kan nogal verschillen, maar
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problemtn in te passen is binnen de organisatie van de gezinsverzorging; dat de werkwijze
zoals die tijdens het experiment is toegepast,
voldoet aan de verwachtingen: klienten in krisissituatieskunnen direkt geholpen worden
en de bij dit soort hulpverlening zeer gewenste
kontinuyteit kan worden gewaarborgd.
Aangepaste hulp is een voorzieningvanuit de
professzonele zorg, die mantelzorg ondersteunt en stimuleert. Uit de evaluatie van het
experiment blijkt, dat mderdaad aan de behoefte zolang mogelijk op zichzelf blijven wonen, dus proberen te voorkomen dat men in
een institutionele hulsvestmgvorm wordt opgenomen, tegemoet gekomen wordt: mensen
kunnen in hun eigen huis sterven. Aangepaste
hulp kan gezien worden als een ondersteuning
van en een aanvulling op de hulp die door
huisgenoten, buren, familie of vrienden of
door traditionele gezinsverzorging reeds
wordt verleend. Aangepaste hulp biedt geen
mogelijkheid om 's nachts, bijvoorbeeld in
noodsituaties iemand te kunnen waars~huwen. Voor mensen die in hun allerlaatste levensmaanden zijn wil men dat we1 mogelijk
maken door waakdiensten.~Nauwverbonden
met de behoefte thuis willen blijven wonen, is
- voor deze ouderen - de wens tot het handhaven van de eigen identiteit en een zekere
verbondenheid met andere leeftijdskategorieen
(eigen kinderen). In de eerste plaats is het juist
voor deze ouderen belangrijk dat zij in hun
eigenkertrouwde omgeving kunnen blijven:
hun eigen huis, hun eigen spullen, hun eigen
eventuele tuin enzovoort. In een verpleeghuis
of ziekenhuis wordt een groot deel van hun
privacy ontnomen, maar ingijpender nog:
men hoort daar niet thuis, men is letterlijken
figuurlijk ontworteld (VAN DEN BERG,1979).
In de tweede plaats blijkt dat familie, huis!
genoten, vrienden en dergelijke de verzorging
langer vol kunnen houden wanneer qngepaste hulp>eentijdje inspringt. Omdat ouderen
daardoor niet in een verpleeghuis of ziekenVakblad voor Huishoudkunde 4 (2) mei 1983
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meer kunnen. De andere ouderen koken nog
zelf. Door deze kleinschaligheid kan zij rekening houden met dieten, maar ook met voorkeuren ten aanzien van bepaalde voeding.
Twee xieken- of bejaarden verzorgsters gaan
om acht uur 's morgens de wijk in. Tot tien
uur doen zij het puur verplegende/verzorgende
werk, dat wil zeggen mensen helpen met wassen, haren kam&&, steunkousek aantrekken,
ontbijt verzorgen en dergelijken.Dingen die
nog even kunnen wachten zoals nagels
knippen, bed opmaken en haren wassen, worden na half elf gedaan.
Om tien uur komen alle medewerkstersnaar
het dienstencentrum om koffie te drinken.
Deze koffiepauze is een belangrijke bron van
informatie. Volgens de leidster van het dienstencentrum zijn de belangrijkste voordelen
van dat dienstencentrummet de daarbij behorende woningen: behoud van zelfstandigheid; nabijheid van mtnsen, niet van een instituut (kleinschaligheid); betrokkenheid bij de
maatschappij en een lage huishuur, waardoor
de ouderen geen beroep hoeven te doen op de
,
algemene bistandswei
Dit ilienstencentrumis een voorzieningvanuit de professionele zorg, die de zelfiorg van
ouderen ondersteunt en stimuleert. Zij moeten er we1 voor verhuizen. Ik denk dat dit
dienstencentrum zo bijzonder is, omdat uit allerlei voorzieningen en diensten bliikt, dat er
vanuit een mensgerichte benadering gewerkt
wordt. Men heeft oog voor de individuele
mens met zijnlhaar specifieke behoeften. Dit
wordt ondermeer bevorderd door de kleinschalige opzet van het dienstencentrum. Dat
dit dienstencentrum op deze manier georganiseerd is en op deze manier funktioneert,
spreekt op zich a1van een mensgerichte benadering. De zieken- en/of bejaardenverzorgsters bijvoorbeeld, die elke dag de wijk in
gaan om verschillende ouderen te helpen bij
hun aktiviteiten van de dagelijkse verzorging.
Hiermee wordt tegemoet gekomen aan hun
wens tot zelfstandigwonen en zolang en zoveel mogelijk hulp aan huis, ook als er sprake
is van een bepaalde mate van hulpbehoevendheid. Een tweede voorbeeld is de maaltijdvoorzieningvoor die ouderen, die daar zelf
niet meer voor kunnen zorgen. Er wordt en
er kan ook rekening gehouden worden met
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persoonlijke voorkeuren t.a.v. bepaalde vo
ding. En een derde voorbeeld is de wijze
waarop de alarmeringsmogelijkheid is gere
geld. Het is voor ouderen van wezenlijk belang, dat zij in noodsituaties iemand kunne
waarschuwen. 'Uit buitenlands onderzoek
gebleken, dat de feitelijke vraag om hulp er
meevalt, als men maar weet dat er een telefoonnummer is dat daz en nacht kan worden
gebeld'. (KUNKELER,
1981, p. 24). De ouderen
behorend bij dit dienstencentrum, hebben
deze mogelijkheid en volgens de leidster van
het dienstencentrum zijn er mensen, bij wie
allerlei psycho-somatische klachten verdwijnen zodra zij in deze wijk wonen.
Zowel de verwezenlijkingvan de behoefte tot
het handhaven van de identiteit in immaterieel opzicht als de behoefte zolang mogelijk
aktief zijn, worden door deze professionele
voorziening, het dienstencentrum, mogelijk
gemaakt omdat deze behoeften nauw verbonden zijn met zelfstandigwonen. Wat betreft
het handhaven van de identiteit in materieel
opzicht gaat dit niet geheel op, omdat ouderen moeten verhuizen naar deze woningen.
Zolang mogelijk aktief zijn houdt ondermeer
in dat ouderen hun eigen huishouding kunnen voeren. Voor veel van deze ouderen geldt
dat zii dit, met behulv van het dienstencentrum kn dikwijls ookde gezinsverzorging, gedeeltelijk zelf kunnen blijven doen. Ik denk
dat het goed is dat ouderen, met behulp van
deze professionele voorzieningen langer in
staat gesteld worden voor zichzelf en anderen
te zorgen en niet totaal verzorgd worden.
Een individuele en mensgerichte benadering is
en blijft de belangrijkste voorwaarde voor een
dienstencentrum zoals dit. Ik denk dat kleinschaligheid een wezenlijk onderdeel daarvan
is. Er zouden meer van dit soort kleinschalige,
individueel gerichte dienstencentra moeten
komen met een dergelijke reaktiemogelijkheid op alarmering vanuit de woning.
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Tot slot
Uit de beschrijving en toetsing van deze drie
voorbeelden mag duidelijk geworden zijn dat
thuiszorg mogelijk is. Elk voorbeeld heeft zijn
eigen specifieke kwaliteiten, waardoor ze
onderling niet vervangen kunnen worden. Ze
komen allemaal op hun eigen manier tegeVakblad voor Huishoudklurde 4 (2Jmei 1983

