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Ondanks het gisteravond gesloten
zorgakkoord moeten veel ouderen
weer zelfstandig gaan wonen.
„De regering wil het zo.”

B EZ U INIGINGEN IN DE ZO R G

Verzorgings- en
verpleeghuizen sluiten,
kan dat wel?

Door onze correspondent
Annette Toonen

T W ELLO . Het zijn ‘de zusters’ die hij het
meest mist, zegt W.J.H. (Wim) Röthengat-
ter. Na negen jaar verzorgingshuis woont
hij sinds vier weken weer zelfstandig in
een aanleuningwoning in het Gelderse
Twello. Nu is er niemand meer die hem ‘in
de watten legt’ en ‘alles onder zijn neus
zet’. Voortaan moet hij zelf boodschappen
doen en zijn eigen ontbijt en griesmeelpap
k l a a r m a ke n .

Mensen als Röthengatter zijn er veel; ou-
deren die zijn verhuisd of nog moeten ver-
huizen omdat het verzorgingshuis waarin
ze wonen dichtgaat. „Een geldkwestie, hè.
De regering wil het zo”, reageert Röthengat-
ter. „Onaccept abel”, vindt hij dat. „O u de
bomen moet je niet verplanten. Dat is niet
goed. Daar kunnen ze niet tegen. Ik red me
wel, maar zo is niet iedereen.”

Röthengatter, alleenstaand, 86 jaar, ver-
huisde destijds naar verzorgingshuis Mar-
tinushof in zijn geboortedorp omdat zijn
huisarts vond dat hij niet langer alleen kon
wonen na een operatie waarbij een nier
met een kwaadaardige tumor was verwij-
de rd .

„Verhuizen naar een instelling ging toen
redelijk gemakkelijk. Dat is in tien jaar tijd
wel veranderd. Tegenwoordig moet je
halfdood zijn voordat je wordt opgeno-
m e n”, zegt hij, zittend aan een kleine eet-
tafel in zijn eenvoudig ingerichte woonka-
mer. „Voor die paar jaar die ik nog te gaan
heb, vind ik het wel goed zo.”

Op de vensterbank orchideeën, een ge-
ranium en een bosje tulpen – „nep, hoor”.
Voor het raam een fauteuil waarin hij zijn
middagdutje doet en televisie kijkt. „Ja, ja,
ik volg alles nog, het Journaal, elke dag.”
Röthengatter heeft uitzicht op zijn oude
woning, kamer 114 van de Martinushof. De
gordijntjes hangen er nog. Binnenkort
wordt zijn oude afdeling verbouwd tot ver-
plee ghui s.

Het aantal ouderen met een indicatie
voor een verzorgingshuis neemt snel af,
constateert directeur-bestuurder Henk Jan
van Essen van zorgorganisatie Trimenzo,
waartoe de Martinushof behoort.

Het ‘indic atieorgaan’ – dat bepaalt welke
zorg iemand nodig heeft en welke voorzie-
ningen daarbij horen – mag ouderen met
een lichtere zorgvraag niet meer naar een
instelling sturen. Leegstand is het gevolg.
Van Essen: „Cliënten wonen gemiddeld
drie jaar bij ons. Dus reken maar uit, bin-
nen drie jaar ben je al je inkomsten kwijt.”

Trimenzo besloot zorglocatie de Marti-
nushof (48 bewoners) in drie fases ge-
schikt te maken voor de snel groeiende
groep ouderen die zware zorg nodig heeft
die wel wordt vergoed.

Van Essen heeft geen moeite met de ver-
anderingen, maar wel met het tempo
waarin ze zich voltrekken. „Als er iets
meer tijd zou zijn om de huizen af te bou-
wen, dan waren gedwongen verhuizingen
en alle emoties die daarmee gepaard gaan,
niet nodig geweest.”

Het bericht dat hij moest verhuizen,
kwam in januari niet helemaal onverwacht
voor Röthengatter. „We hadden er al een
paar keer over vergaderd met de bewo-
ners.” Hij legde zich neer bij het onvermij-
delijke. „Ik ga er vanuit dat ik hier ook wel
weer overheen kom. Gebeuren moest het
to c h . ” Trimenzo betaalde de verhuizing.

Gelukkig kon hij in Twello blijven, waar
zijn zus woont. Dan kan hij nog een paar
keer per week op de fiets bij haar langs.
Röthengatter: „Overdag dan, hè. Niet in

1.200
p laatsen in tientallen zorg- en ver-
pleeghuizen zijn de laatste tijd ver-
dwenen. Dat melden zorgonderne-
mers in een enquête van hun bran-
cheorganisatie Actiz. Achttien orga-
nisaties zeiden ten minste één loca-
tie te hebben opgedoekt. Van de
440 Actiz-leden namen er 144 deel
aan de enquête.

2.200
locaties hebben de exploitanten
van verpleeg- en verzorgingshuizen
momenteel. De zorgondernemers
verwachten de komende jaren nog
honderden verzorgingshuizen te
moeten sluiten, ondanks het zorgak-
koord dat nu is gesloten.„Het ergste
moet nog komen”, voorziet Actiz-di-
recteur Aad Koster.

70 .0 0 0
m ensen hebben tot 2016 een indi-
catie voor een verzorgingshuis,
weet Koster. „Als ze die voor die tijd
allemaal verzilveren, hebben we een
groot probleem. Breek niet af wat je
misschien nog nodig hebt.”
Zijn organisatie is bezorgd over de
gevolgen die sluiting van de huizen
heeft voor de omgeving. Ouderen
die in de buurt wonen, kunnen er
vaak terecht voor maaltijden, con-
tact of tijdverdrijf. „Je hebt verzor-
gingshuizen juist nodig om mensen
langer zelfstandig thuis te laten wo-
n e n’’, zegt Koster. Zorgkantoren, ge-
meenten, gemeenschappen en wo-
ningcorporaties zouden samen naar
alternatieven moeten zoeken, vindt
de Actiz-directeur.

1,3 mln
80-p lussers telt Nederland over tien
jaar. Nu zijn dat er nog 650.000. Vol-
gens Aad Koster zijn veranderingen
in de zorg onvermijdelijk. „Als we al
die mensen willen opvangen zoals
we dat jaren hebben gedaan, dan
zouden we elke week een verpleeg-
huis moeten openen. Dat kan niet.
Bovendien komt er een generatie
aan die liever niet in een verzor-
gingshuis wil wonen. Verhuizen is
een ingrijpende gebeurtenis, maar
we moeten die ook weer niet drama-
tiseren. Verhuizen in de ouderenzorg
is van alle tijden. Dat gebeurt ook bij
verbouwingen of nieuwbouw.”

600
telefoontjes kreeg patiëntenfedera-
tie NPCF van bezorgde ouders en fa-
milieleden, nadat ze een ‘meldpunt
gedwongen verhuizingen’ had geo-
pend. Er is sprake van grote be-
zorgdheid, stelde het meldpunt vast.
Directeur Wilna Wind van de patiën-
tenfederatie schat dat met het extra
zorggeld uit het zorgakkoord de slui-
ting van de huizen kan worden ‘afge-
v l a kt ’. Verder vindt ze het van groot
belang dat er per regio of stad in
kaart wordt gebracht welke voorzie-
ningen er zijn en waar behoefte aan
is.

het donker en niet als het regent.’’ Hij zegt
het nog een keer: „Ik red me wel.”

Röthengatter vindt dat hij geluk heeft
met zijn gezondheid, ook al mist hij een
nier en heeft hij bronchitis. Hij is helder van
geest, slikt „nog maar” drie tabletjes per
dag: een bloedverdunner, een harttabletje
en „,ja, wat was nummer drie ook al weer?
Ze hebben allemaal van die gekke namen”.

Hij doet alles met mate; niet meer dan
twee glaasjes citroenbrandewijn per week
– één op zondag als hij bij zijn zuster op be-
zoek gaat en één op woensdag tijdens de
spelletjesmiddag. Toen hij nog rookte, ge-
bruikte hij hooguit een pakje sigaretten en
shag per week. „En ik ben altijd vrijgezel
gebleven, hè. Ik kan doen en laten wat ik
wil. Ik hoef aan niemand verantwoording
af te leggen.”

Een kennis die over de verhuizing hoor-
de, is bereid een keer per week bood-
schappen voor hem te doen. Röthengat-
ter: „Want dat lukt mij niet meer, ik heb
geen auto, ik moet alles op de fiets doen.”

’s Ochtends en ’s avonds komt er iemand
van de thuiszorg om zijn steunkousen aan
en uit te trekken. Verder heeft hij een dag
per week huishoudelijke hulp.

Röthengatter is een man van de klok.
Als het uurwerk aan de muur half twaalf
slaat, geeft hij aan dat de tijd dringt. Om
twaalf uur wil hij graag eten in het restau-
rant van de Martinushof.

Elke dag nuttigt hij een warme maaltijd
in het huis waar hij tot voor kort woonde,
dat kost 9,65 euro per keer. Het restaurant
is toegankelijk voor alle ouderen uit de
omgeving, ook als het verzorgingshuis
straks helemaal is omgebouwd. Al met al
is hij voor zijn woning en verzorging nu
goedkoper uit, schat hij in.

Dat ouderen tegenwoordig langer thuis
moeten blijven wonen, vindt hij begrijpe-
lijk. „Maar het houdt wel een keer op, hè.
Dan ben je er gewoon aan toe ergens te
worden opgenomen.”

Dan is het bijna kwart voor twaalf. Tijd
om te gaan.

W im  Röthengat-
ter (86)woont
weer zelfstandig
na 9 jaar in verzor-
gingstehuis Sint
Martinushof in
Twello te hebben
gewoond. Hij kijkt
uit op zijn oude
ka m e r.
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