Coördinatieteam MFA De Rosdoek

Verslag van de bijeenkomst Zorgoverleg De Rosdoek Wintelre gehouden op 9 juni 2008 in Kempkeshof te
Wintelre.

Aanwezig: KBO afd. Wintelre Jan van de Ven, Kempkeshof Jan Leermakers, Leefbaar Wintelre Henk van der
Heijden en Guido Schenning,
GOW Maria Heesterbeek, RSZK de Kempen Wiekenborg H. Vrijsen, zorgcentrum St. Joris, Zuidzorg Cora
Blanken, dokter Perik, Coördinatieteam MFA De Rosdoek welk vertegenwoordigd RK basisschool Wintelre,
Kinderopvang Nummereen, Jeugdpunt, St. Peuterspeelzalen Eersel en gemeenschapshuis de Rosdoek Jan
Heuveling, Hetty van de Sande en Karin Sesink.
Afwezig met bericht van verhindering, Gemeente Eersel wethouder van der Hamsvoord, Trudy Vanhoef,
Mariëlle Voermans. Lunetzorg G. van Venrooij, Woningstichting De Zaligheden, Werkgroep Wonen Zorg en
Welzijn van de gemeente Eersel, Mee Zuid Oost Brabant.

1.

Karin Sesink treedt in verband met de afwezigheid van Jane van der Heijden op als voorzitter. En zij heet
de aanwezigen van harte welkom. Na een korte voorstelronde wordt overgegaan naar agendapunt 2.

2.

Op 19 maart heeft er een overleg plaats gevonden op het gemeentehuis met diverse zorginstellingen
over mogelijkheden 24 uurs zorg in Wintelre. De nadruk lag in dit overleg op de alarmopvolging.
Verder is een beperkte inventarisatie gemaakt over het gebruik van de zorg. De geplande zorg, verpleging
en verzorging, betreft ongeveer 10 cliënten en de alarmaansluitingen stoppen bij 6 stuks.
Tussen de diverse zorginstellingen is er sprake van samenwerking vooral op het gebied van
alarmopvolging. Een negental van oorsprong Wintelrenaren is verhuisd naar Groenendaal. Wat
woningbouw betreft is het niet noodzakelijk dat er een clustering is van seniorenwoningen. Het is wel
wenselijk. Geconstateerd wordt dat de voorzieningen in Kempkeshof nauwelijks gebruikt worden. De
Zaligheden zal nog eens nagaan wat er voor mogelijkheden zijn voor aanpassing en-of uitbreiding. In
Kempkeshof is er wel niet geïndexeerde dagopvang aanwezig en mogelijk.

3.

Deze bijeenkomst is belegd naar aanleiding van de informatiebijeenkomst over de Multifunctionele
Accommodatie De Rosdoek op 15 mei jongstleden. Hierbij werd duidelijk dat 19 maart een vervolg diende
te krijgen en wel met de daarbij betrokken partijen maar ook met partijen die op 15 mei genodigd en
aanwezig waren. Afgesproken is toen dat we op zoek gaan en zullen inventariseren wat de mogelijkheden
zijn van de gebouwen in Wintelre voor de 0 tot 105 jarigen.
De leefbaarheid van het dorp is erg belangrijk. Hiervoor is het ook nodig dat de zogenaamde Brede School
ingezet wordt en de ruimte die in de nieuwe en bestaande accommodatie ontstaat en is multifunctioneel
gebruikt wordt. Samenwerking tussen Kempkeshof en de Rosdoek is daarbij een vereiste.
Op 17 maart is geconstateerd dat 24 uurs aanwezigheid wat zorg betreft voorlopig onmogelijk is. Ook het
terugbrengen van aanrijtijd en inzet na alarmering naar minder dan 30 minuten (met name in de nacht) is
niet mogelijk. Als probleem wordt onder andere formatie, groot werkgebied en het ophalen van een
sleutel in Eersel genoemd. Wel wordt naar een kortere aanrijtijd gestreefd onder andere door gedeelde
inzet van personeel van de samenwerkingspartners.
Het probleem van een centrale sleutelkast in Wintelre is op te lossen door plaatsing in de entreeruimte van
Kempkeshof die ook ´s-nachts open is. Dit wordt door de zorginstellingen onderzocht.
Verder is er veel mogelijk met domotica.
Een ander probleem is dat de zorgbehoefte laag is. Aangezien toch steeds opgemerkt wordt dat men zorg
mist in het dorp wordt er op gewezen dat dit waarschijnlijk komt doordat de mantelzorg goed functioneert.
Een aantal mantelzorgers zijn wel bekend maar waarschijnlijk de grootste groep niet. Als daar iets mee
gebeurd is er een probleem.
Aangegeven wordt dat er naast de medische zorg ook een sociale zorgbehoefte is. Hiervoor zal de KBO en
Leefbaar Wintelre op zoek gaan naar oplossingen. Gesproken wordt in dit verband over bijvoorbeeld
onweeralarmering. (Het wegnemen van angst bij ouderen door een buurman of vrijwilliger in te kunnen
schakelen omdat de stoppen zijn gesprongen als gevolg van onweer wordt als voorbeeld genoemd). Maar
dat geldt natuurlijk ook voor anders gelijksoortige zaken. Men zoekt naar geborgenheid, rust, een contact
mogelijkheid. Hiervoor is professionele hulp niet altijd een vereiste.

4.

De inventarisatie van de ruimten laat zien dat in Kempkeshof enkele ruimten meteen te gebruiken zijn..
Dagopvang vindt al plaats maar ook spreekkamerfuncties zijn mogelijk.
In de nieuwe accommodatie van de Rosdoek zijn ook spreekkamers gepland. Deze zijn dus naar wens
geschikt te maken voor de gevraagde functie. Afspraak: vanuit de zorgverlener wordt aangegeven aan
welke eisen/voorwaarden de inrichting dient te voldoen. (bijvoorbeeld een wastafel, computeraansluiting,
koelkast enzovoort.) In de huidige Rosdoek is er ook al het een en ander mogelijk. De zorginstellingen
zullen ieder voor zich bezien op welke manier men gebruik kan maken van de geboden ruimte. Het is zaak
de grenzen van wat mogelijk was weer enigszins te verleggen. Ook de huisarts ziet wel mogelijkheden.
Vooral de aanwezigheid van school, spreekkamer, enzovoort vanuit een plek spreekt aan. De drempel om
gebruik te maken van de mogelijkheden is lager.

5.

Momenteel is men in Wintelre bezig met een integraal dorpsontwikkelingsplan. De zorg en de sociale
omgeving komt daar komende weken ook als onderwerp aan de orde. Hier komen al de zaken die men
belangrijk vindt weer naar boven. Een van de onderwerpen is in ieder geval: ouderen willen zolang
mogelijk zelfstandig in het eigen dorp blijven wonen, hoe is dat te realiseren. Opgemerkt wordt nog dat de
CIZ indicatiecommissie belangrijker is geworden. Een indicatie kan ook betekenen dat er meer zorg komt
in plaats van verhuizen. De klant komt meer centraal te staan. In rapporten tot nu toe wordt de nadruk
gelegd op spreekkamerfunctie voor OKZ, diëtist, GGD, maatschappelijk werk en daarlangs alarmering en
opvolging daarvan.

6.

Het vervolg van deze bijeenkomst zal plaatsvinden na de zomervakantie. Nagegaan zal worden welke zorg
er op dit moment is in Wintelre met daarbij behorende aantallen.
Verder zal getracht worden de zorgvraag beter in beeld te krijgen. De KBO en Leefbaar Wintelre alsmede
de Zonnebloem hebben daarbij een functie.
Op- en aanmerkingen worden ingewacht op bv1581@planet.nl het mailadres van Jan Heuveling.

7.

Hierna sluit de voorzitter de bijeenkomst waarna nog een rondleiding door Kempkeshof volgt voor de
mensen die nog niet mee bekend zijn met het gebouw.

Notulist: 23-6-2008.
Jan Heuveling.
(Gemeenschapshuis )Coördinatieteam mfa de Rosdoek 9-6-2008

