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Menselijk Maatwerk voor Rozenburg
Zorgverzekeraar Achmea, de gemeente Rotterdam en zorgorganisatie Careyn hebben
maatwerkafspraken gemaakt voor de ouderen in Rozenburg met een zware zorgvraag die
niet langer thuis kunnen blijven wonen. Dit en volgend jaar zullen de vrijkomende
appartementen in woonzorgcentrum Blankenburg beschikbaar worden gesteld voor
bewoners van het dorp met een indicatie voor ‘verblijf’ met een zware zorgvraag. Omdat
Blankenburg het enige woonzorgcomplex is waar echtparen samen kunnen blijven wonen
krijgen echtparen voorrang. Een uitkomst van het overleg is dat Achmea ervoor zorgt dat
de wens van drie echtparen van hoge leeftijd met een zware zorgvraag om naar
Blankenburg te verhuizen per direct kan worden vervuld. Zodat zij bij elkaar kunnen
blijven wonen en samen oud kunnen worden.
De partijen hebben afgesproken dat zij intensief samen blijven werken om ervoor te
zorgen dat de vele wijzigingen op het terrein van wonen, welzijn en zorg de komende
jaren zo goed mogelijk worden uitgewerkt voor de bewoners van Rozenburg.
Oud worden en zorg ontvangen zijn sterk lokaal bepaald. De enige voorziening voor zware
zorg van Careyn heeft wachtlijsten. Het overheidsbeleid schrijft afbouw van
verzorgingshuiszorg voor. Hierdoor lopen de wachtlijsten verder op. In Rozenburg zouden
oudere echtparen gedwongen worden gescheiden, omdat er geen andere
woon/zorgvoorziening voor zware zorg is waar zij samen kunnen blijven wonen.
Meer informatie
Careyn is een actieve maatschappelijke onderneming die zich inzet voor de gezondheid en
het welzijn van onze klanten, jong en oud, gezond of kwetsbaar. Als het nodig is, staan
onze vakbekwame en betrokken medewerkers klaar om hulp en ondersteuning te bieden.
Samen met andere zorgverleners, vrijwilligers, mantelzorgers en buurt- en wijkbewoners.
Persoonlijk en altijd dichtbij, want samen werkt het beter.
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