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Mantelzorger
korntop adeÍn

Veel gemeenten steun en mantelzorgers. Westland, Delft, H4idden-DelÍland en

Rijswijk bieden hun de mogelijkheid de hulp aan p^ÍtneÍ, kind oíámilielid
qdelijk over te dragen aan Strandgoed Ter Heijde. Dat tegen een vergoeding

vanaísiechts 25 euro per dag. De logé heeít een vakantiegevoel en de

en lichte bovenverdieping van

woonzorgcentrum Duinho{
tegen de duinen aangeplakt in
het Zuid-Hollandse dorpje Ter

Heijde. De rwaalflogeerkamers en rwee

huiskamers zijn sober maar sfeervol

ingericht. Verzorgend personeel en vrij-
willigers staan permanent klaar. Het.zaI
degenen die hun mantelzorg tijdehjk
overdragen aan het respijthuis direct
geruststellen. Hier zijn de logés in goe-

de handen.

Het is de bedoeling dat de entourage

van het Strandgoed de tr.ldelgke bewo-
ners direct'omarmt', legt coórdinator
van medewerkers en vrijwilligers

Jacqueline van der Meer uit. 'Het is
moeilijk voor mensen om hun

'Belanrgríjk
u:ftgaÍtgs-
prurr:is dat

we nlemarrd

mantelzorger kan op adem komen.

vertrouwde omgeving achter te laten
zodat de mantelzorger even rust heeít.

Daarom proberen we een warme
vakantiebeleving te creëren.'

De medewerkers en vrijwilligers van

zorgorganísatie Pieter van Foreest doen

dat bijvoorbeeld door activiteiten te

organiseren voor de bewoners zoais

sjoelen, handwerken of een wandeling

op het strand. Van der Meer: 'Maar niets
is verplicht, mensen kunnen ook w
kijken in de huiskamer oíop hun kamer
blijven. Zíj beslíssen zelíof met elkaar

wat ze willen doen.'

Tevreden
Want als de gast het naar de zin heeft, is

de mantelzorger doorgaans eveneens

0p de bovenste etage van woonzorgcentrum Duinhof in Ter Heijde kunnen mantelzorgers

met een gerust hart hun partner, kind of familielid voor een paar dagen achterlaten.
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tevreden. En om hern oíhaar is het
vooral te doen. Marga de Goeg, CDA-
wethouder in Westlend:'Wij hoorden
onder mcer tijdens onze mantelzorg-
dagen dat zij vaak niet mee r aart zicl:rzelf
toekomen. Dat kaarten mantelzorgers
doorgaans niet zelíaan, maar als je
eÍnaar vÍf,egt, branden ze los. Zo hoor,
den wg dat er behoefre bestaar aan

respijtzorg.'
Die waag zal dc komcnde j.rren in
Nederiand toenemen. Volgens her CBS is

in zozo ruim een derde van de bevolking
ouder dan 65jaar; in zo16 was dat nog r8

procent. Gezien het overheidsbeleid dat
mensen zo lang mogehlk thuis moeten
blijven wonen, neemr de druk op man,
telzorgers toe. Her aanral hulpbehoeven-
de ouderen grocit namelijk en dc groep
mantelzorgers om hen bij te sraan, zai
mede door de vergijzing slinken.

Mantelzorgcompliment
Hoeveel mantelzorgers er werkelijk zijn,
valt niet precies re zeggen. Dat ervaarde

ook de gemeente Westland. De Goeij:
'Mensen kunnen bij ons honderd euro
krijgen als manrelzorgcompliment. We
hadden gcrekend op ongeveer duizend
aanvragen maar het waren er r87o. Dat
was voor ons we I een cyeopener.'
Reden temeer dus voor Wesrland om
met de drie andere gemeenter.,zorgveÍ-

'Wenemen
cliëntenop
zorrder een
discussie te
voeren over
de kosten-

vetaÍntwoor-
detijkheíd'

zekeraar DSW en de zorgorg:rnisaties

Pieter van Foreest en Cerel'n het initia-
tieítc nemen voor het lesprjthuis. 'Een

idee van een van onze n-redewerkers',

aldus De Goeij. Deze kwam vaak bij
zorgverlencrs en zag dat er vcel voor
mantelzorgers wordt georganiseerd.
Maar gelegcnheid om zich tijdelijk reru.q

te trekken uit hun zorgtaak ontbrak.
De samenwerkir-rg met ondcr meer de

drie ar-rdere gemeenten was een bewuste
keuze van de gemeente Westland. 'Daar-

door konden we "volume" maker-r en

nvaalf kamers reelisercr-r. Ook mer l-ret

oog op een rendabele personele bczet-
ting; stelje voor datje slechts twec oí
drie kemers hebt op een verder lege ver-
dieping. Dat is niet erg aanlokkelijk en
vergt relaticf veel personeel.'

Gastvrijheid
Wat houdt de bcrrokker-rheicl van de

gelxeentc in de prrkqk in?'Wat in de

voorbereiding moest gcbeurcn, hebben
wij gecoórdineerd.Zo hebben we gehol-
pcn met het vastsrellen van de criteria
voor loges: we wilden ecrr ruirne
easwrijheid tonen en gcen al te srrekke
criteril formuleren. Daernaasr mocsten
we het initiarief r.ratuurhjk onder dc
r.rnd.rchr brcngerr vln de inwoner, vrn
de vier gemccnterr.'

Die gerneenten leveren ook een finen-
ciële brldrage. Die bednagt samen
ongevcer vier ron perjaer, elkc gemeen-
tc betaelt nalr rato van het aantal inwo-
ners pcr gemeenre . Daarriaast betaalde
DSW een derde van de opstarr van het
ir-ritiatief en is de zorg voor een deel

bekostigd vir de Wet langdurige zorg en

d e Zorgverzekeringswet. Logés betalen
:rfhankelijk van verzekering en indicatie
ecn eigen bqdrage van 25 eLrro per deg.

Dat is rninder dan de werkelijke kosten
pcr dag, die ongeveer 19o elrro bedragen.
De Goeij:'Wc nemcn cliënten op zonder
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cen discussie te voeren over de kosten-
veranrwoorde lg khe id. Dat is het unieke
van dit project. Het is soms moeilijk te

bepalen wie wat hoorr te betalen, maar

belangrgk uitgangspr,rnt is op dit
lTroment dat we niemand weigeren.'

Vrijwilligers
De verwachting was dat het respijthuis
veeial met vrijwilligers gerund kon wor-
den. 'Maar de meeste logés hebben veel

zorgnodig; die zorgbehoeíte was groter
dan we dachten. Daaruit blijkt overi-
gens ook weer dat mantelzorgers meer

doen en zwaarder belast zijn dan vaak

wordt gedacht.'

Van der Meer beaamt de woorden van

De Goeij:'We gingen er een beetje van-
r-rit dat we niet veel meer zouden hoeven

te doen voor logés dan een kam door het

haar halen en panry's aan- en uittrek-
ken. Maar de meeslen bh;ken eveneens

hulp nodie te hebben met wassen en

aankieden.'

De vrrjwilligers bleken behoeíte te

hebben aan een proíessional die concinu
op de afdeling aanwezigis, die vraag-

baak is en ook de verantwoordelgkheid
draagt over de zorg en de taken verdeelt.

Er komen gasten met verschillende
ziel<ten zoals dementie, parkinson, MS

en rret gedragsproblemen. Dat maakt

begeleiding en een eindveranrwoorde-
hjke noodzakeh.lk.

Het Strandgoed is halímei zo6 oífrcieel
geoperrd. Heeft het respijthuis zijn doe-

len gehaald? De Goeij: 'Dat is nog nier
helemaal te zeggen. Maar als mensen

terugkomen, is dat een aanwíjzing.'

Dat laatste gebeurt, aldus Van der Meer.

Onderzoek naar de klanttevredenheid
staaít hun vermoedens. Zowel de gasten

als de mantelzorgers geven gemiddeld
een8,4 op een schaal van één tot tien.
Naarmate het Strandgoed langer be-

staat, sttgt dat cijíer. De inzet van meer

proíessionele hulp en de beterezoÍg
daardoor, hebben hun uirwerking ken-
nelijk nietgemist.

Net als de waardering voor het
respijthotei stijgt de bezettingsgraad

van het Strandgoed. Van der Meer: 'We

zitten nu gemiddeid rond de 7o
procent, terwijl het voorheen ook wel 4o

Procent is geweest.'

Het eerste jaar van de pilot mochten
gasten in totaal drie weken in het zorg-
hotel verblijven. Zij kunnen hun dagen

in één keer gebruiken, maar meestal

komen de gasten vaker en korter. Sinds

mei dit jaar is het maximale verblgf per
jaar verdubbeld naar zes weken. 'Dat is

Naast het Strandgoed Ter Heijde kent

de gemeente Westland meer

voorzieningen voor mantelzorgers.

Zo is er het Steunpunt Mantelzorg, dat

sinds kori eveneens een consulent

heeít voor jonge mantelzorgers.

Het 0ntmoetingscentrum voor

mensen met beginnende dementie

biedt onder meer een programma

voor mantelz0rgers.

De gemeente heeft ook een jaarlijkse

l\/antelzorgweek met onder meer

activiteiten voor mantelzorgers en zil

biedt de mogelijkheid van het

Mantelzorgcompliment.

natuurlijk van invloed op de gesregen

bezettingsgraad, maar die duidt even-

eens op tevreden gasten.' En op een goed

pr-beleid.'We adverteren meer in kran-
ten en in huis-aan-huisbladen. Daar-
naasr zijn zoekmachines op inrernet
anders ingericht zodatje eerder bij het
Srandgoed uitkomt.'

Bijvangst
Het doel van het zorghotel, mantelzor-
gers op adem laten komen, hjkt gehaald
te worden. Daarnaast spreekc De Goeij

nog van een bijvangst:'Mantelzorgers
kunnen zich tijdens het verblgf in alle

rust bezinnen op de situatie. Dat levert
niet zelden het beseíop dat opname of
verhu izi ng v.rn degene die zij v erzorgen,

noodzakelijk is.'

Kwetsbaar punt vormt het aanbod van

vrijwilligers.'ZeIfs ín een gemeente als

Westland waar de sociale cohesie van

oudsher groot is', aldus wethouder De

coeij. Brj de huidige bezettiÍtgsgraad
zijn ongeveer zestig vrijwilligers nodig
die een dagdeel per week voor hun reke-

ning nemen. Van der Meer: 'We hebben
er momenteel vijíentwintig te weinig.'
Desondanks gaar De Goeij er vanuit dat
her Strandgoed blijít bestaan. 'Ik ben

erg bh; met het resptthuis; het pasr echt
in onze gemeente.' Oíhet Strandgoed

na de proefreriode. die tot r januari a.s.

loopt, op zr1n huidige locatie bhjíc of
elders onderdak krijgt, weet de werhou-
der nog niet.

Andere gemeenten volgen het respijt-
huis met belangstelling. De Goer; krrjgt
er regelmatig vragen over, één gemeente

is al komen kijken. 'lk raad het elke ge-

meente aan. Er zijn ook hotels die res-

pijtzorg bieden, maar daar moeren

mensen het volle pond betalen. En dar

kan niet iedereen.'

Soms betalen verzekeraars voor een deel

mee. Van der Meer: 'We hebben hier ook
wel gasten uit bijvoorbeeldAmsterdam,
ZaandamenAmersíoort die een deel

van de kosten vergoed krrygen. Maar die
vijíenrwintig euro per dag zorgr ervooÍ
dat onze respij tzorgbetaalbaar is voor
veel meer mensen.'


