Aan: het college van burgemeester en wethouders van Delfzijl.

Delfzijl, 28 februari 2018
Onderwerp: Schriftelijke vragen inzake knelpunten in de ouderenzorg
Geacht college,
Met betrekking tot de ouderenzorg signaleer ik de volgende twee problemen.
1- Sinds de veranderingen in de ouderenzorg is er een groot tekort aan opvang voor ouderen die
niet meer thuis kunnen wonen, zelfs niet met maximale thuiszorg. De verzorgingshuizen nemen geen
mensen meer op met een zorgzwaarte onder zzp 4. Het gaat hierbij om kwetsbare ouderen waarbij
het ( tijdelijk) niet meer veilig is om thuis te zijn. Dit kan bijvoorbeeld als gevolg van verwardheid
door een blaasontsteking, na een val of na een operatie. Kortom, kwetsbare ouderen waarbij iedere
gebeurtenis een grote impact heeft. Het beleid is dat familie of buren mantelzorg verlenen. Soms is
dat mogelijk, maar vaak ook niet. Eén van de zaken die is weggesaneerd is de kortdurende opvang in
verpleeghuizen, de zgn. KDO-bedden. Ook hulp bij voeding is uit de thuiszorg weggesaneerd.
Voedingstekorten leiden tot verhoogde kwetsbaarheid.
2. Een tekort aan begeleiding waardoor voedingsproblemen ontstaan, die weer leiden tot verhoogde
kwetsbaarheid. Het blijkt dat de thuiszorgorganisaties geen hulp meer bieden bij het aanbieden/
klaarzetten van maaltijden. Zieke kwetsbare ouderen hebben dan vaak te weinig energie om zelf hun
eten klaar te maken. Daardoor neemt het hongergevoel af en verzwakt de oudere nog meer
vanwege een tekort aan belangrijke voedingsstoffen. Gevolg: verdere onnodige aftakeling en
bijvoorbeeld grote kans op valongelukken.
Naar aanleiding hiervan heb ik de volgende schriftelijke vragen op grond van het Reglement van
Orde:
1. Is uw college op de hoogte van de problematiek van zowel een tekort aan opvangplaatsen als
een tekort aan begeleiding bij voedingsproblemen?
2. Is uw college met ons van mening dat hiervoor zo snel mogelijk een oplossing moet komen?
3. Is uw college met mij van mening dat de gemeente een rol moet vervullen bij het oplossen
van deze problemen? Zo ja, op welke manier? Zo nee waarom niet? Wilt u in uw antwoord
onderscheid maken tussen uw verantwoordelijkheid voor de begeleiding bij
voedingsproblemen en uw verantwoordelijkheid ten aanzien van het creëren van
opvangplaatsen voor acute problemen?
4. Zijn er op dit gebied al initiatieven ontplooid? Zo ja, welke zijn dat? Zo nee, waarom laten
deze initiatieven zolang op zich wachten?
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