
KE N ME R KE N VAN E E N Z O RG Z AME W I JK

1. Een trapsgewijs model

Een wijkgerichte benadering betekent niet dat alle zorg, ondersteuning of dienstverlening op wijkniveau

moet of kan worden aangeboden of georganiseerd. Bepaalde delen van het zorgaanbod worden omwille

van de noodzakelijke kritische massa, beter op een hoger niveau georganiseerd. Voorbeelden zijn zorg op

afstand, personenalarmsysteem, nachtopvang, nachtteams…

Vanuit het subsidiariteitsprincipe moeten we komen tot een getrapt model van zorgorganisatie waarbij

zorg- of dienstverlening op een hoger territoriaal niveau wordt georganiseerd of ondersteund, indien dit

omwille van kostprijs of efficiëntie niet op het lager niveau kan gebeuren.

Bijgaand schema brengt de componenten van wijkgerichte woonzorg in beeld.

- De driehoek wonen – zorg – welzijn geeft de gradaties aan in de zorgbehoeften die beantwoord moeten

worden, evenals de mogelijke impact op de woonmogelijkheden. Het welzijn en sociaal netwerk

vormen de basis voor een goede omkadering en ondersteuning van de oudere en zorgbehoevende.

- De onderliggende plateaus geven de territoriale niveaus aan van aanbod, ondersteuning en

beleidsmaatregelen - van het lokale tot het federale – die bepalend en voorwaardenscheppend zijn

voor de onderbouw van een wijkgerichte benadering in woonzorg.

Figuur 1. Schema woonzorgzone

Op elk territoriaal niveau moeten volgende diensten en voorzieningen aangeboden of gereguleerd

(kunnen) worden.



1.1 Niveau van de woonzorgzone
- Woonzorgcoach

- Lokale dienstencentra

- Thuiszorg – gezinszorg – aanvullende thuiszorg

- Thuisverpleegkundigen

- Huisarts, apotheker, kinesitherapeuten en paramedici

- Assistentiewoningen

- Alternatieve woonvormen voor ouderen

- Medische post, wijkgezondheidscentrum

1.2 Lokaal - gemeentelijk niveau
- Gemeentelijke die nst gezins- en bejaardenhulp: maaltijden aan huis, taxicheques, …

- OCMW

- (gemeentelijke) buurthuizen

- Sociale dienst

- Dagverzorgingscentrum

- Gemeenschapscentrum

- Verenigingen

- Bibliotheek

- Afhaalpunt

- Stedenbouwkundige vergunningen

- Premiestelsel

1.3 Bovenlokaal of zonaal niveau
- Woonzorgcentrum

- Centrum voor kortverblijf

- Verhuisdienst

- Klusdiensten

- Nachtpermanentie / nachtopvang

1.4 Regionaal niveau
- Mutualiteiten

- Regionale dienstencentra

- Ergotherapeuten voor advisering en begeleiding woningaanpassingen

- Zorgcentrale (zorg op afstand, digitale zorg)

- Centra algemeen welzijnswerk met mobiel onthaal en vraagverduidelijking t.b.v. de lokale

dienstencentra/ zorgknooppunt

- Centrum geestelijke gezondheidszorg met gedecentraliseerde antenne / permanentie voor ambulante

begeleiding in lokaal dienstencentrum / zorgknooppunt

- Sociaal vervoer

- Medische interventiedispatching voor personenalarm

- Premies voor woningaanpassing, mantelzorg …

- Toegankelijkheidsnormen

2. Zorgknooppunt: het kloppend hart

In een zorgzame wijk draait het om samenhang tussen wonen, woonomgeving, welzijn en zorg. Het zoeken

naar deze samenhang moet een bewuste keuze zijn van alle betrokkenen en vertaalt zich concreet in de

uitbouw van een zorgknooppunt waar deze samenhang bewaakt, gestimuleerd en gecoördineerd wordt.



Een zorgknooppunt vormt zodoende het kloppend hart en de spil van een zorgzame wijk, vanuit

verschillende functies:

- Open inloophuis met onthaalpunt waar mensen en potentiële gebruikers terecht kunnen met vragen

over het aanbod van diensten en voorzieningen voor ouderen en zorgbehoevenden;

- Meldpunt waar professionele (huisarts, thuisverpleger,…) of informele zorgverstrekkers problemen

aangaande de leefsituatie van ouderen of zorgbehoevenden kunnen signaleren;

- Actieve vraagdetectie: de woonzorgcoach houdt als vertrouwensfiguur vanuit een preventieve functie

permanente voeling met de buurt en zijn bewoners en detecteert noden van ouderen en

zorgbehoevenden;

- Coördinatie van de zorg- en dienstverlening en organisatie van de haal- en brengfuncties.

Uitgangspunt is de keuze voor de minst ingrijpende zorg en het bevorderen van de zelfredzaamheid.

Zolang het kan, worden ouderen aangemoedigd om zelf de diensten te gaan halen; Indien nodig

kunnen ze aan huis worden gebracht;

- Ontmoetingsplaats voor eerstelijns- en basiswerkers: een goede afstemming tussen zorgverstrekkers

is belangrijk voor een efficiënte en kwaliteitsvolle zorg. Naast een formeel overleg zijn spontane en

informele ontmoetingen belangrijk. Het zorgknooppunt is hiervoor de ideale uitvalsbasis;

- Ankerplaats voor het lokale woonzorgnetwerk waarbij naast het lokaal dienstencentrum minstens een

huisarts, een woonzorgcentrum of rusthuis, een dienst gezinszorg of thuiszorgvoorziening, een groep

assistentiewoningen of een kleinschalig project van groepswonen betrokken zijn.

3. Aangepast wonen en een variatie aan woonvormen

Een zorgzame wijk is in de eerste plaats gericht om het zelfstandig wonen van ouderen en

zorgbehoevenden zo goed mogelijk te ondersteunen. Dit begint met een woning die aangepast is aan de

noden en behoeften en veronderstelt de beschikbaarheid van een variatie aan woonvormen en interventies

in functie van de situatie en zorgnoden. Alle woonvormen moeten voldoen aan de behoefte aan privacy,

zelfstandigheid en een goed leefklimaat.

- Het zelfstandig wonen in eigen huis veronderstelt in de eerste plaats een aantal fysieke ingrepen die

de veiligheid en het comfort bevorderen. Een inloopdouche in plaats van een bad, handgrepen,

wegnemen van hindernissen, voldoende brede deuren, installatie van een personenalarmsysteem…

Ook het gebruik van domotica verdient hierin een plaats en zal steeds meer aan terrein winnen.

- De aanpassing van de bestaande woning moet ondersteund worden. Zelfs een kleine ingreep is voor

ouderen vaak geen evidentie. Het vraagt niet alleen financieel, maar vooral emotioneel een hele

investering om dergelijke werken te laten uitvoeren. Het aanstellen van een woonzorgcoach moet

helpen de drempels te overwinnen. Daarbij volstaat het niet om ouderen te wijzen op de gebreken en

gevaarpunten in hun woning. Er moet ondersteuning zijn en een klusjesdienst die de

aanpassingswerken uit kan voeren. Het is de taak van de woonzorgcoach om dit mee in handen te

nemen en op te volgen.

- We weten dat de verhuisbereidheid van ouderen erg klein is. Toch moeten – zeker wanneer de woning

niet meer voldoet – ouderen gestimuleerd worden om naar een aangepaste woning te verhuizen. Een

levensloopbestendige woning moet een evidentie worden in alle nieuwbouwprojecten.

- Tenslotte kan het gaan om een woonvorm die de levenskwaliteit voor de betrokkene verhoogt op

emotioneel of sociaal vlak. Alternatieve woonvormen zoals kangoeroewonen of groepswonen kunnen

ertoe bijdragen de vereenzaming te voorkomen en een sociale omkadering creëren.

4. Continuüm van zorg op maat

Een wijkgerichte organisatie van de zorg en dienstverlening biedt meer mogelijkheid tot zorg op maat en

flexibele inzet van thuisverpleegkundigen, verzorgenden en diensten voor gezinszorg. Zorgverstrekkers



worden een vertrouwd gezicht in de wijk. Een vertrouwensrelatie is niet alleen belangrijk om een goede

relatie te kunnen opbouwen met de zorgbehoevende, maar tevens om het netwerk en de samenwerking

tussen aanbieders te versterken.

De woonomgeving moet aangepast zijn aan de uiteenlopende zorgbehoefte en -zwaarte. Verschillende

woonvormen zijn daarbij mogelijk, maar alle hebben ze gemeen dat er zorg kan georganiseerd worden,

indien nodig in samenwerking met diverse thuiszorgaanbieders en woonzorgcentra.

- Thuiswonende ouderen of zorgbehoevenden kunnen rekenen op een netwerk van informele

zorgverleners (familie, buren, kennissen en vrijwilligers). Dit informeel netwerk en de mantelzorgers

worden professioneel ondersteund en betrokken in de zorgketen.

- Elke oudere of zorgbehoevende kan in een zorgzame wijk een beroep doen op professionele

(thuis)zorgdiensten: huishoudelijke hulp, schoonmaakhulp, warme maaltijden, vrijetijdsactiviteiten, 24

uurszorg en crisisopvang, dagopvang, medische diensten, hygiënische diensten, persoonsverzorging,

enzovoort.

- De aanbieders van deze diensten moeten niet in de wijk gevestigd zijn, maar de informatie en

coördinatie ervan gebeurt in het zorgknooppunt dat als één loket fungeert en zorg op maat kan

leveren aan de bewoners van de wijk. Daarvoor wordt samengewerkt met alle dienstverleners in de

zorgzame wijk én daarbuiten.

- Een verblijf in een dagverzorgingscentrum of opname in kortverblijf – bijvoorbeeld na een

ziekenhuisopname – kan een permanente opname in een woonzorgcentrum voorkomen of uitstellen

en minder ingrijpend maken. De Vlaamse programmatie laat niet toe om deze voorzieningen in elke

woonzorgzones uit te bouwen. We zullen deze (boven)lokaal organiseren, in samenwerking met de

rusthuizen en diensten van de GGC.

- Een woonzorgcentrum met een kleinere aantal wooneenheden draagt bij tot een huiselijke en veilige

sfeer en biedt zorg op maat voor specifieke doelgroepen. Deze woonvorm wordt steeds meer

toegepast voor dementerenden. Voor allochtone ouderen die niet (meer) vertrouwd zijn met onze taal

en zorgsysteem kunnen homogene woongemeenschappen bijdragen tot aangepaste zorg.

5. Leefbare woonomgeving

Een levensloopbestendige wijk houdt rekening met de verschillende groepen van bewoners en tracht de

eisen en verwachtingen zo veel mogelijk met elkaar te verzoenen. Naast plaats voor rust en groen, is er

ruimte om te spelen en zich te ontspannen. Goed onderhouden, begaanbare en verlichte stoepen zijn niet

alleen een zegen voor ouderen die moeilijk te been zijn, maar rolstoelgebruikers en ouders met

kinderwagens maken er eveneens dankbaar gebruik van.

Een zorgzame wijk is er uiteraard voor iedereen, maar onderscheidt zich van een gewone wijk door een

bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen bij de inrichting en het beheer van de openbare ruimte. Een

aantal ingrepen kan bepalend zijn:

- Een goed bereikbaar en toegankelijk openbaar vervoer met overdekte en verlichte haltes;

- Voldoende zit- en rustplaatsen, onder meer bij de haltes van openbaar vervoer;

- Begaanbare en propere stoepen met verlaagde stoeprand aan oversteekplaatsen;

- Parkeerruimte voor scooters en fietsen;

- Snelheidsbeperking door een 30 km/ uur-zone en verkeersdrempels in de buurt van

woonzorgvoorzieningen.

Belangrijk is dat voorzieningen zoals winkels, huisarts, bank, postkantoor, recreatieve en culturele

voorzieningen te voet of met het openbaar vervoer goed bereikbaar en beschikbaar zijn, bij voorkeur in een

straal van 250 meter rond de woonplaats van de oudere. Deze kunnen fysiek met elkaar verbonden worden

door een voetgangerscircuit of zorgboulevard die voldoet aan voorwaarden van toegankelijkheid en

veiligheid.



6. Aandacht voor welzijn

De goedkoopste zorg is de zorg die men niet nodig heeft. Het voorkomen van zorgbehoeften en

gezondheidsproblemen gebeurt in een schakel van domeinen. Preventieve aanpak en werken aan

anticiperend gedrag zijn hierin sleutelwoorden. Zo helpt een aangepaste woning om ongevallen in huis te

voorkomen. Een aangename en veilige woonomgeving stimuleert ouderen om naar buiten te komen. De

stap naar buiten kunnen en durven zetten, is een bepalende factor in de sociale activering van ouderen.

Sociale activering is het beste wapen tegen vereenzaming en bevordert het psychisch welzijn.

Het psychisch welbevinden voorkomt gezondheidsklachten en zorgt ervoor dat ouderen langer thuis

kunnen blijven.

Het belang van aandacht voor het welzijn van ouderen kan niet voldoende onderstreept worden.

Vraagverlegenheid, in bijzonder van kwetsbare mensen, leidt ertoe dat hun noden onzichtbaar blijven.

Enkel door de noden actief op te sporen, kunnen zij weer aan boord van de maatschappij gehaald worden.

Het zorgzame wijkmodel maakt ruimte voor een vindplaatsgerichte aanpak en actieve detectie van

risicosituaties:

- Inzetten van vrijwilligers in een ondersteund informeel netwerk, bijvoorbeeld voor het organiseren van

telefoonschakels of huisbezoeken aan ouderen met een beperkt sociaal vangnet of een systematisch

huisbezoek en screening van noden bij 80-plussers;

- Ruimte geven aan de geestelijke gezondheidszorg met een permanentie in de zorgknooppunten of

lokale dienstencentra;

- In het aanbieden van laagdrempelige ontmoetingen en activiteiten zijn de lokale dienstencentra de

evidente partners;

- Mogelijkheden bieden tot spontane en informele ontmoeting en andere vormen van actieve

tijdsbesteding waaronder sport en cultuur.


