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De rest van Fryslân volgt mogelijk
later dit jaar, zegt regiomanager
Minke van der Veen. ,,De hulpen
helpen bijvoorbeeld ouderen met
was- en aankleedmomenten. Zo
ontstaat er bij de reguliere zorg-
teams ruimte om andere dingen te
doen en is er meer ruimte voor nieu-
we cliënten om in te stromen.”

De proef, die in januari begon en
uniek is in Nederland, is grotendeels
een reactie op een aantal factoren.
Allereerst is er de vergrijzing die
ervoor zorgt dat Nederland steeds
meer senioren telt. Dan is er het
gegeven dat ouderen langer zelfstan-
dig thuis wonen en dus vaker een
beroep doen op onder meer de thuis-
zorg. En dan is er ook nog het perso-
neelstekort in de breedte van de
arbeidsmarkt dat het voor zorginstel-
lingen moeilijk maakt voldoende
arbeidskrachten te vinden.

Die factoren kunnen de komende
jaren afsturen op een zorginfarct.
Door ongediplomeerde medewerkers
te laten helpen, die wel affiniteit
hebben met de zorg, worden de
problemen in ieder geval deels opge-
vangen, zegt Van der Veen.

De proef in Smallingerland laat vol-
gens haar zien dat ongetrainde, maar
betrokken mensen goed in staat zijn
taken over te nemen. ,,Onze ervarin-
gen zijn heel positief. We zien dat de
zorghulpen de eenvoudige taken net
zo goed kunnen uitvoeren als de
professionals. Onze cliënten zijn er
ook tevreden over.”

Ook zorgverzekeraars zijn over-
tuigd. Zij geven KwadrantGroep
ruimte om ook elders in Fryslân een
proef met zorghulpen te beginnen.
,, Zij zien ook dat we door de inzet
van zorg-hulpen bijdragen aan het
langer gezond thuis wonen van
ouderen en dat ouderen hierdoor
minder vaak een beroep op bijvoor-
beeld de dokterswacht doen. Ook
vanuit financieel oogpunt is dat
interessant.”

Thuiszorg zonder diploma succes

De proef is
in januari
begonnen
en uniek in
Nederland

Leeuwarden | KwadrantGroep
breidt een proef om ongediplo-
meerde krachten in te zetten in
de thuiszorg verder uit. De
instelling begon enkele maan-
den geledenmet het inzetten van
hulpen in Smallingerland. De
proef al is uitgebreid naar
Heerenveen en Weststellingwerf.
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