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Inschrijven voor zorg, kan dat?

Almelo Sociaal is een stichting met vrijwilligers die gratis helpen bij vragen over geld, zorg en wonen. In deze column krijgt u een kijkje in wat we in de praktijk meemaken.
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Van de week mailde Jannie. Jannie is 80, woont nog zelfstandig en redt zich nog prima. Maar of
dat blijft …? Dat wil ze voor zijn, dus heeft ze wat vragen. Het is maar goed dat ze die stelt,
want Jannie heeft een achterhaald beeld over haar toekomst.

oor Gabriëlle Dobber

In haar keurige mail vraagt Jannie of ik haar terug wil bellen om mee te kijken naar de toekomst. Een opgewekte, krachtige stem
klinkt als ik haar bel. Ze steekt meteen van wal: “Ik woon een beetje buitenaf en alleen. Klachten heb ik nog totaal niet, maar je weet
maar nooit, hè. Nu zoek ik op internet hoe ik me alvast kan inschrijven voor een verzorgings- of verpleeghuis. Maar dat kan ik nergens
vinden. Kun jij me helpen?”

Huis en zorg ‘inkopen’

Ai, Jannie heeft gemist dat de vroegere bejaarden- en verzorgingshuizen niet meer bestaan, dus ik praat haar rustig bij. “Tegenwoordig
verhuurt de woningstichting seniorenappartementen. Hebt u dan zorg nodig, dan huurt u die erbij of krijgt u die van de gemeente.
Inschrijven voor zo’n appartement doet u via woonzorg.nl of woonburoalmelo.nl.”

‘t Op de heupen hebben …

Jannie grinnikt om haar vergissing en is blij met mijn uitleg. “O, maar dat kan ik prima zelf regelen, als jij mij de linkjes doorstuurt.” Als ik
vraag of ze verder nog iets wil weten, blijkt dat ze zich wel een beetje zorgen maakt, zo buitenaf. “Wat als ik een heup breek? Krijg ik dan
wel direct hulp?” “Ja,”, stel ik haar gerust, “dat is acute zorg en die regelt het ziekenhuis, ook de nazorg. “Oh, wat fijn. Nou, dan kan ik
met een gerust hart de winter in.”

Dit soort vragen krijgen we elke week. Dankzij onze eigen ervaringen helpen we mensen dan weer op weg. Ook u. Bel met 0546 456 909
voor een afspraak.


