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Experiment moet regeldruk terugdringen

Careyn stelt cliënt centraal in 'Het Regelarme Dorp'
Zorgorganisatie Careyn gaat met ingang van 2013 twee jaar 'regelarm' werken. Door het
afschaffen en vereenvoudigen van allerlei regels van de AWBZ krijgen de zorgprofessionals
van de wijkteams van de thuiszorgorganisatie meer tijd en ruimte voor de cliënt en hun
naasten. Het experiment omvat de hele extramurale zorg, dat wil zeggen de zorg bij de
mensen thuis, die Careyn levert aan circa 15.000 cliënten.
Minder regels meer tijd voor de cliënt
Met het experiment, waaraan 28 zorgaanbieders meedoen, wil staatssecretaris Veldhuijzen
van Zanten-Hyllnner van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de administratieve lasten in de
zorg terugdringen, één van de speerpunten in het regeerakkoord van het demissionaire
kabinet. ''Met het Regelarme Dorp introduceert Careyn een andere kijk op het organiseren
en besturen van de zorg. De aanpak zorgt voor een nieuwe balans tussen autonomie,
participatie en een sluitend netwerk van informele zorg en professionals. Minder regels
leiden tot meer tijd voor de cliënt'', aldus de staatssecretaris in de brief aan de Careyn.
Beter en goedkoper
Het experiment om regelarm te gaan werken in de extramurale zorg sluit aan bij de visie
van Careyn. Ton van Overbeek, voorzitter van de Raad van Bestuur van Careyn: '' Wij
stellen de cliënt centraal met als doel hem zo zelfredzaam mogelijk te laten zijn.''
In Het Dorp, zoals Careyn de aanpak noemt wordt de zorg in de wijk integraal
georganiseerd. Door het ontwikkelen en beter benutten van sociale netwerken in de wijk,
is naar verwachting minder professionele zorg nodig. De zorg is bovendien beter en
goedkoper. In de aanpak ligt het accent op het vroegtijdig signaleren van problemen en
het stimuleren van de zogeheten zelfredzaamheid van de bewoners. Ook de professionals
hebben profijt van deze nieuwe aanpak. Zij hebben meer ruimte om de zorg zelf te
regelen. Dat is effectiever en zorgt voor meer werkplezier.
Zorgleefplan
Het zorgleefplan en de ruimere handelingsvrijheid van het wijkteam en de
wijkverpleegkundige spelen een belangrijke rol in het plan van Careyn. In het plan worden
zorg en ondersteuning gecombineerd met informele zorg in de buurt. Dat wordt mogelijk
gemaakt door een zekere vrije ruimte in de bekostiging. Ookde administratieve lasten
worden verminderd door het beperken en vereenvoudigen van het berichtenverkeer.
Op basis van het plan maakt Careyn een indicatieadvies aan het CIZ. Het advies is
gebaseerd op zogeheten cliëntprofielen waarbij het accent ligt op wat de cliënt nog zelf
kan in de thuissituatie (zelfredzaamheid), rekening houdend met zijn sociale netwerk

(samenredzaamheid). Bij de huidige manier van indiceren wordt voornamelijk gekeken
naar de beperkingen van de cliënt en de noodzaak van professionele zorg die daaruit
voortvloeit.

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.
Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Knol, senior
communicatieadviseur, 06 – 20 64 09 93

