De ouderenzorg op Texel
Zorg voor ouderen. We hebben of krijgen er allemaal mee te maken. Nu, voor onze naasten, of later
voor onszelf.

1 Is Texel een aangename omgeving om oud te worden?
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Door de welvaart dankzij het toerisme kent Texel echt heel veel voorzieningen, ook
voor ouderen. Tel daarbij het 'rijke' verenigingsleven waarbij niemand langs de zijlijn
hoeft te staan dan kom je tot de conclusie dat het voor mekaar is
Er is een prachtige natuur en de mensen kennen elkaar. Daardoor is de sociale
bewogenheid groot
Omdat we hier in een paradijs mogen wonen
Texel heeft alles wat je nodig hebt voor iedereen, ook als je ouder wordt. Ik vind wel
dat de ouderen zelf verantwoordelijk zijn om op tijd aanpassingen aan hun woning
te doen of als het mogelijk is op tijd te kiezen voor een woning die bij hun past.
Texel is een fijn eiland, met prachtige natuur en dat doet de mens veel goeds.
Betreft met name de beperkte infrastructuur van de gezondheidszorg. Thuiszorg en
mantelzorg zijn goed.
De opvang van ouderen met dementie moet beter.
De zorg kan lang niet altijd op Trxel gewaarborgd worden
Er zou beter ingespeeld kunnen worden op het feit dat Texel sterk vergrijsd
Ik werk al ruim 25 jaar in de huishoudelijke thuiszorg.Laten we de drempels laag
houden en de lonten lang.Niet je blindstaren op personeel met n HBOdiploma maar
de jongeren motiveren dat zorg niet saai of vies is en ook dat zorgen ook buiten n
verzorgingshuis kan plaatsvinden.
Meer aanpassingen op openbare plaatsen
Mogelijkheden en voorzieningen hebben hun beperkingen op Texel. Vaak moet men
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uitwijken naar het vaste land.
Texel biedt een veilige en overzichtelijke omgeving waarin het relatief prettig oud
worden is. Ik zie wel een rol voor een soort buddy-systeem voor ouderen die geen
familie of vrienden (meer) hebben om nu en dan mee te praten en op te trekken.
Veel ouderen zien op tegen groeps-uitjes omdat ze lichamelijke ongemakken
hebben en/of slecht horen. En gaan dan maar niet mee. En vereenzamen nog meer
omdat het lijkt alsof ze geen belangstelling hebben.
Door drukte in de maand juni (vakantiegangers) kregen wij niet gelijk thuiszorghulp
(nu de wijkverpleegster) toen dat nodig was voor mijn moeder (hopelijk is dat nu
verbetert). Verder zal het net als elders afhankelijk zijn van de buurt waarin je
woont. In mijn buurt wonen veel jonge mensen, voor onze oude zieke buurvrouw is
weinig aandacht.
Bij opname in een verpleeghuis heb je meer keus in je omgeving.
Geen goede huisvesting.

1.1 Wat moet er volgens u gebeuren om ouder worden op Texel aangenamer
te maken?




Jongeren maar ook mensen die al lang geen werk hebben wijs maken in t werk zorg.Texel moet
geen grijze efteling worden...
Lager geprijsde huizen op Texel worden vaak gekocht door mensen die van elders op het eiland
komen wonen. Texelse starters en ouderen missen daarmee de kans om op een gewenste wijze
te kunnen wonen.
Op de Emmalaan staat een hotel te koop dat hier perfect geschikt voor is. De mensen kunnen
hier dan tijdelijk verblijven, tot er weer een plaats in de Gollard of het verpleeghuis vrij komt.
De Gemeente zou hier haar verantwoordelijkheid voor moeten nemen en dit experiment
aangaan. Mitsen en maren zijn altijd wel te bedenken. Maar er is ook een creatieve denkwijze
nodig voor een dergelijke noodvoorziening. Kijk naar Hugo Borst!!

2 Waar wilt u dat u, of een naaste van u, het
liefst oud wordt?
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Een plaats welke in ieder geval geen extra lijden opwerpt
K Ga iedere dag naar mn moeder.Help haar in huis en ook met douchen...Het is
absurd dat t voor velen belangrijker is om hun 3e vakantie van t jaar uit te zoeken
dat gezelligs iets voor je naaste te doen.Er zijn ook situaties waar dat niet
lukt(emotioneel of dingen van vroeger) dan is r op Texel goeie Thuiszorg.
Mijn voorkeur gaat uit naar de omgeving van De Koog, dicht bij de natuur bos, zee
en duin. Zeker niet in Den Helder of de Kop van Noord-Holland.
Vaak als mensen lang in een dorp wonen hebben ze daar voldoende sociale
contacten en dat is van belang. Voor mij is het met een blik op de toekomst... Ik heb
veel waardering voor het dorp en de plek waar ik woon. Zo denk ik er nu over maar
het zou kunnen veranderen als ik afhankelijk wordt. Maar nu is mijn antwoord het
liefst in het dorp waar ik woon.
Kinderen willen het liefst dat ik op Texel blijf wonen, vandaar. Ik kan in principe
overal wonen, maar toch wel voorkeur.
Uitbreiden van zorgplaatsen voor ouderen
Vriendenkring, familie, leuke buren. En...we zijn te oud om weer een complete
nieuwe kring te creeeren.
De locatie is minder belangrijk dan de zorg die geleverd wordt. Liever in Maastricht
met goede zorg, eten en drinken dan op Texel waar bezuinigd is (tijdens de crisis) op
koffie en fruit. Hopelijk is dit terug gedraaid. Ook was er te kort personeel waardoor
niet werd voorkomen dat mijn moeder meerdere keren onderkoelt is geweest en
natuurlijk ook vaak alleen koud was, te laat naar de wc ging en vaak laat uit bed
werd geholpen.

Zelfstandig wonen
In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?

3 'Eenzaamheid onder ouderen komt voor op Texel'
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Ontmoetingscentrum of Dorpshuis in Den Burg
Zelfs in het verzorgingshuis Gollards klaagden oudjes dat ze niemand meer zagen
overdag. Zorgen voor de koffie moesten de mensen zelf gaan doen of naar het
restaurant. Ze misten dus zelfs de mensen die met de koffie langs kwamen (dit
waren ook erg lieve mensen het breekt wel de dag als er iemand binnen loopt al is
het maar om je koffie te geven).
Verder zie ik het in nu mijn eigen woon omgeving. (vraag 1)
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Bezoek in verzorgingshuis kan veel beter
Domme vraag, eenzaamheid komt overal voor, onder jong, oud, op Texel, elders
Hoe ouder hoe eenzamer
Mensen komen er niet graag voor uit dat ze zich eenzaam voelen, en in een kleine
gemeenschap denkt men al gauw dat de zorg voor elkaar vanzelf gaat. Dit is niet
altijd zo vanzelfsprekend en dat moeten we met z'n allen zeker in de gaten blijven
houden.
Mobeiliteit wordt minder, ook in de kennissen kring. Het "verwaterd" dus sneller.
Net als elders, door wegvallen van partner, vrienden, familie. Het (opnieuw) moeten
investeren in sociale contacten is moeilijk omdat de benodigde energie en
flexibiliteit veelal ontbreekt. De meeste ouderen die klagen dat ze eenzaam zijn
blijken hierin een zeer afwachtende rol aan te nemen.
Overal komt eenzaamheid voor, ook op Texel. Ik denk dat dit onderschat wordt. Het
is niet voor iedereen makkelijk om sociale contacten te onderhouden. Ook mensen
met regelmatig sociale contacten kunnen eenzaam zijn
Sommige mensen zien hun kinderen alleen op Nieuwjaarsdag/Vader of
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Moederdag/Verjaardag.....dat zegt genoeg....
Spreek vaak mensen die eenzaam zijn. Kunnen minder omdat ze vaak aan huis
gebonden zijn. Verhuizen naar bejaardenwoning en dan valt de buurt tegen. Oude
mensen, die ook amper de deur uitkomen, etc.
Zie antwoord vraag 1. Ouderen met kinderen aan de overkant en weinig vrienden
die nog leven kunnen makkelijk vereenzamen als ze niet meer zelfstandig eropuit
kunnen, zeker als ze niet gemakkelijk om hulp vragen.
Dit zal te maken hebben met je achtergrond heb je hier familie dan zal die
eenzaamheid meevallen zo niet dan kan eenzaamheid een rol spelen en wellicht
kunnen we daar als samenleving iets aan doen.
Eenzaamheid is gevolg van niet-onderhouden van participatie, komt dus veel voor.
vraagstelling is suggestief omdat het een tegenstelling in zich herbergt
Het komt waarschijnlijk wel voor, maar ouderen zijn ook zeer eigenwijs in
hulpmiddelen te aanvaarden, zoals een elektrische driewieler of rollator of booster,
waardoor ze ZELF de regie in handen houden en erop uit kunnen trekken.
Wat is eenzaam, mijn moeder was ook eenzaam zij ze, maar er was dagelijks
bezoek, ik denk dat ze meer bedoelen beperkt in je mogelijkheden.
Zal vast wel iemand zijn maar op Texel is het toch wel ons kent ons.
Er is genoeg voor ouderen om te doen zolang ze zich zelf opgeven. Sommige kiezen
ervoor om alleen te zijn.

4 'Een zorgcentrum, als tussenschakel tussen thuis wonen en
verpleeghuis, blijft altijd nodig'
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Dat een zorgcentrum een tussenschakelfunctie heeft voor ouderen en mensen die
woonbegeleiding nodig hebben is vanzelfsprekend.
Een zorgcentrum moet niet alleen als onderkomen worden gezien, maar ook als
ontmoetingsplek. Zo wordt het nu niet altijd gepresenteerd aan de ouderen.
Ik moet het maar "het voorgeborchte " . Dus de volgorde is dan, zo lang mogelijk
thuis, dan het voorgeborchte en als het echt niet meer kan het verpleeghuis.
De vraag is dan ook: waarom moet het verzorgingshuis oude vorm( Gollards)
omgebouwd worden naar een ander soort woonvorm.
Gewoon flauwe kul, want het is en was een prima tussenvorm.
Is een van de zorgtreden. decompensatie is tekortschieten van
aanpassingsvermogen na overvraging of verval. hiermee krijgt (vrijwel) iedereen te
maken, iedereen loopt met enige snelheid de zorgtreden van de levenstrap af
Maar dan wel een opvang waar je je lekker in voelt. Ruim en licht met voldoende
verzorging. En ruimte voor je huisdieren als je die had.
Mensen te lang thuis laten wonen omdat het "moet', dat is pas eenzaamheid en de
gevaarlijke situatie's die hierdoor ontstaan.
Mijn moeder heeft nog een tijdje in de Gollards kunnen wonen, toen het thuis niet
meer ging en voordat ze naar een/het verpleeghuis moest.
Tafeltje-del-je hoor veel klachten
Vooraf aan de leden van de Gemeenteraad gevraagd de beslissing van plannen rond
landje van Pelgrim op te schorten. Zowel de Wethouder als leden gaan daar
blijkbaar niet over. Het is een zaak tussen Woontij en de Omring. Het zou voor de
Texelaars in de toekomst miljoenen schelen als de Jozefschool die binnenkort
vrijkomt met het verpleeghuis te verbinden. Los dat zoiets veel goedkoper is wonen
de ouderen centraal in den Burg en plaats genoeg om alle Texelaars van een een
gezellige oude dag te laten genieten. Bovendien moet de Gemeente een toezicht
kunnen krijgen op alle pgb's op Texel. Je kon op misbruik wachten door de
commerciele instellingen. Geld is ook de enige reden dat Texelaars nog steeds
gedumpt worden aan de overkant. Daar heeft de Omring plaats genoeg met vele
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onverkoopbare panden . Het gebrek aan motivatie heeft het zover laten komen.
Zeker als je een groot huis hebt... en alleen komt te staan
Dan is het fijn als er kleinere woningen beschikbaar zijn waar je kan blijven wonen
en evt hulp kan inroepen/inkopen op loopafstand van voorzieningen zodat
doorstroom makkelijk is en niet als nog een keer verhuizen voelt
(aanleunwoningen)
Als je teveel zorg nodig hebt, dan is er het hospice om na 3 maanden te sterven of
een tehuis, indien je dit wenst.
De indicatie die nodig is voor een verpleeghuis ligt behoorlijk hoog. Vooral voor
mensen met lichamelijke problemen. Vaak zal het wel mogelijk zijn om zelfstandig
te blijven wonen. Mijn moeder was slecht ter been en had slechte ogen maar
woonde toen nog zelfstandig. Er ging wel eens wat mis ze heeft bv haar
afstandsbediening van de tv bij AH op de band gelegd om af te rekenen.
Je bent dan makkelijker in contact te brengen met anderen bijvoorbeeld door met
elkaar te eten of n bakkie te doen.
Maar er zijn genoeg families die dit samen opvangen. Vakantiehuisje, kangero
woning, enz.
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Er blijft behoefte aan tussenvormen, maar hoeft niet altijd het traditionele
zorgcentrum te zijn.
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Ook het wijkteam kan een schakel zijn of een buurthuis. We moeten kleiner gaan
denken en gebruik maken van schakels in de nabijheid van de ouderen
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Als zorg meer kleinschalig en anders wordt georganiseerd hoeft het niet
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Rare vraagstelling. Snap ik niet.

Tafeltje-dek-je is een dienst waarbij mensen een maaltijd thuis bezorgd krijgen, ook wel extramurale
maaltijdvoorziening genoemd. Deze maaltijd wordt warm geleverd, of koud zodat deze in de
magnetron kan worden opgewarmd.
In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?

5 Uitgaande van uw situatie: 'Ik heb tafeltje dekje nodig om
langer zelfstandig te kunnen blijven wonen'
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Boodschappen doen en gezonde maaltijden bereiden hebben een hoge prioriteit
voor mij, maar kosten door mijn ziekte veel energie. In de toekomst verwacht ik hier
hulp bij nodig te zullen hebben omdat het me nu al zo'n moeite kost goed voor
mezelf te zorgen en zo gezond mogelijk te blijven.
Ik kook zelf niet met industriële zaadoliën (zonnebloem-, pinda-, soja- etc.) en zeker
ook niet met margarine, halvarine etc. Ook eet ik geen vlees uit de bioindustrie,
geen kweekvis, geen gefrituurde zaken. Ben ook niet bang voor zout. Bouillon trek je
van botten (vanwege de mineralen) en orgaanvlees is gezond. Groenten zonder
glyfosaat en andere bestrijdingsmiddelen, al was het maar vanwege het behoud van
de planeet voor de toekomst. Ik zou t.z.t. dolgraag enkele keren per week gebruik
willen maken van een maaltijdservice, maar ben bang dat mijn diëtaire
(gezondheids!) wensen niet bediend kunnen worden. Dan toch zeker liever in de stijl
van Texelse Kost. Lokaal, gezond, het hele (gezonde) dier.
Catering werd voorgesteld, maar dan raak je het meerendeel van de 70 vrijwilligers
kwijt. Tafelje dek je was Texels en is door de Omring overgenomen. Laten we dat
Texels houden
Is voor veel mensen echt noodzakelijk
Wij, mijn vrouw en ik, koken nog zelfstandig. Mocht het in de toekomst veranderen
dan maken wij graag gebruik van Tafeltje Dekje.
Het is toch te hopen dat er geen koude maaltijden komen die je in de magnetron
moet opwarmen, wat een armoede.



Werk gerelateerd heb ik daar ervaring mee en het blijkt dat de maaltijden
regelmatig onvoldoende verwarmd worden omdat onze (oudere)medemens niet of
niet meer een magnetron kan bedienen
En daarbij hoop ik van harte dat de Omring zijn plannen bijsteld en de centrale
keuken ( misschien in kleinere vorm?) in stand houdt
De cliëntenraad van de Gollards/Hollewal zet zich hier wel voor in
Maar dan wel een gezonde maaltijd met verse ingrediënten.
Met de kanttekening dat de kwaliteit van de maaltijden sterk te wensen
overliet/laat. Voor mensen die toch al zwakker zijn en weinig eetlust hebben, moet
de warme maaltijd gezond en appetijtelijk zijn en rekening houden met dieetwensen
en -noden.
De voorziening op zich is erg goed en noodzakelijk voor mensen zonder hulp, die
niet meer zelf kunnen boodschapperen en koken.
Zie bovenstaande stelling
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Er zijn tegenwoordig ook goede alternatieven, vaak nog gezonder ook
Komt wel, voorlopig nog niet
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Bezorging door een supermarkt is voor mij ook goed.
Er zijn ook diepvriesmaaltijden te koop. Bij "de Waerden" krijgen ze tegenwoordig
ook diepvriesmaaltijden die ze zelf in de magnetron moeten opwarmen. Ik vind dat
als ik geen eten meer kan opwarmen in de magnetron een indicatie moet kunnen
krijgen voor het verpleeghuis.
Ik heb het niet nodig maar vind dit voor ouderen die niet makkelijk meer zelf voor
hun eten kunnen zorgen wel belangrijk. Dus houd tafeltje dekje aanwezig.
Tegenwoordig meer vormen van kwalitatief goede maaltijdvoorzieningen of kant en
klaar maaltijden te verkrijgen voor een redelijke prijs.
Tegenwoordig zijn er vele mogelijkheden voor een kant en klare maaltijd. Prima voor
veel mensen dat het er is en ook dat stukje aandacht/controle dat iemand de
maaltijd komt brengen maar voor mij hoeft het niet. Ik vind bv het maaltijd aanbod
op 'wat je maar kwijt wilt' fantastisch. Hopelijk wordt dat uitgebreider en kunnen
meer mensen genieten van maaltijden door andere gemaakt, zo helpen we elkaar
We zijn nog met twee, dus dat gaat nog prima
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Bij de antwoorden staat twee keer 'zeer mee eens' Ik ben het er zeer mee oneens
Zeer mee oneens dus....

Weet niet




Domme vraag, ik weet nu toch nog niet hoe ik oud wordt?
Ik ben bijna 49 jaar en gezond,zorg voor anderen en mn naasten.Ik zou t n idee
vinden dat een tafeltje dekje er ook kan komen voor jongere mensen die zelf door
hun doen en laten niet zelf kunnen koken...
Nog lang niet aan toe










Om langer zelfstandig wonen voor ouderen en andere zorgbehoevenden mogelijk te maken zijn
aangepaste woningen nodig. Denk aan Wonen met een plus (voor senioren die enige zorg nodig
hebben) en woonaltijd (nultreden) huizen.

6 Als u naar zo'n woning zou moeten verhuizen, wilt u dan in
eigen dorp blijven, of liever ergens centraal in Den Brug?
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Het is juist dan van het grootste belang dat er mensen in de buurt wonen die je kent.
Waar je contact mee hebt.
Ik zou als oudere het liefst in De Koog wonen. Dit vanwege de mooie wandelroutes
door het bos en duinen.
Dit is natuurlijk persoonlijk; sommige ouderen zullen misschien opbloeien temidden
van leeftijdgenoten, maar anderen zullen zich ontworteld voelen. Voor die laatste
groep is het beter in de vertrouwde buurt oud te worden.
Ik ben nog niet bejaard, maar kan mij indenken dat als het zover is ik graag in mijn
eigen omgeving zou blijven. Mocht het zo zijn dat de meeste familie in Den Burg
woont en daardoor makkelijker langs kan komen dan is dat wellicht fijner.... Kan dus
erg per situatie verschillen.
De bereikbaarheid van de natuur is voor mij minstens zo belangrijk als de
bereikbaarheid van winkels, artsenpost, apotheek e.d. Wanneer er een
boodschappendienst zou zijn en het busje goed blijft rijden, zou ik best graag
decentraal willen wonen en dichter bij bos en duin om af en toe lekker naar buiten te
kunnen gaan voor een ommetje.
Een beetje een dooddoener deze vraag (niet cynisch bedoeld hè ) maar 90% zal een
voorkeur hebben voor eigen omgeving/dorp. Het zou al fijn zijn als het op Texel zou
zijn, punt.
Liever in het buiten gebied



Mijn oma had vroeger haar bed in de kamer staan toen de trap een probleem werd.
De douche was beneden. Vaak is er genoeg ruimte in de bijkeuken om een douche te
realiseren.
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Ik woon al in Den Burg en zou daar graag blijven wonen
Ik woon in Den Burg
Maar ik woon al in Den Burg
Zie boven. In de buurt van een zorgcentrum zodat hulp makkelijk in te roepen is en
de doorstroom naar evt meer zorg makkelijker
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Ik woon al in Den Burg
We wonen daar al 55 jaar.
Wij wonen al in zo'n woning.

Mantelzorg

7 Als u hulpbehoevend wordt, denkt u dat er voldoende
mantelzorg voor u beschikbaar is?
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alle familie en vrienden aan de overkant wonen. Ik woon pas sinds 2 jaar op Texel maar hoop hier
wel oud te worden
Alle kinderen ver weg wonen en allemaal werken en veel op reis zijn ( voor hun werk)
Alleen staande op texel
Beide kinderen niet dichtbij wonen ( buitenland)
beperkte beschikbaarheid
De hulp niet voldoende zal zijn .
De kinderen niet op Texel wonen
de kinderen niet op Texel wonen
de VVD aan het bewind is
Die er nu al niet is en tegen de tijd dat ik het nodig heb al helemaal niet iedereen moet steeds
langer en meer werken dus voor de mantelzorg naast je werk is geen tijd meer
dit nu al niet het geval is. Voor de toekomst lijkt dit nog lastigee te worden
er dan nog veel meer oudere zijn
er geen kinderen of andere familie op Texel wonen
er niet voldoende (sociale) huurwoningen zijn, en dat maakt het lastig
Er nu al te kort zijn
er onvoldoende beroepskrachten werkzaam zijn in de zorg op Texel
Er steeds meer ouderen en minder jongeren komen op texel
er te weinig huizen voor jonge gezinnen zijn of te koop of huur zijn !!
Er waarschijnlijk weer geen geld voor is.
Er wonen geen kinderen van ons op het eiland.
Familie en kinderen rondom Amsterdam
familie woont te ver (overkant)
Familie woont ver weg














































geen aandacht voor zeker niet vanuit gemeente die de eerste zorg dient te regelen met
zorgvezekering
geen familie in de buurt
Geen familie op het eiland
geen familie op het eiland
geen familie op het eiland.
geen familie op het eilend
geen familie op Texel
geen familie op Texel
geen familie op texel
geen familie op Texel, wel netwerkje dus afhankelijk van behoefte
Geen familie op TX
Geen familie, vrienden wonen in de rest van Nederland; buren zijn van dezelfde leeftijd
geen kinderen
geen kinderen of familie op Texel
geen kinderen of familie op Texel
geen naaste familie aanwezig
geen partner of familie (in de buurt) heb
Ieder heb zijn eigen dingen te doen
Iedereen heeft het druk, druk en nog eens druk,..
iedereen het druk heeft....
Ik amper familie heb, waar ook nog eens een deel van in Australia woont.
Ik ben alleenstaand en veel familie woont aan de vaste wal
ik geen contact heb met mensen
Ik geen familie en kinderen op Texel heb wonen en mijn vrienden zelf ook puder worden.
ik geen familie heb op Texel
ik geen kinderen heb
ik geen kinderen heb
Ik geen kinderen heb en ik buren of vrienden er ook niet mee wil belasten.
ik geen kinderen heb en verder ook geen familie in de buurt
Ik heb 1 kind op Texel, 1 aan de vaste wal. En zij moeten hun eigen leven kunnen leiden, en niet
voor mij moeten zorgen. Dan ga ik liever in een verzorgingshuis, en leuke dingen doen met mijn
kinderen en kleinkinderen.
Ik heb geen familie op het eiland
ik heb maar 1 zoon en mijn familie woont aan de overkant/ vaste wal
Ik heb weinig familie op Texel
ik ken, maar een paar mensen die mantelzorger zijn, dus ik denk een schrijnend tekort
ik kinderloos ben
ik niet verplicht een beroep wil doen op 'naasten'
ik slechts 2 kinderen heb en die waarschijnlijk van het eiland af zullen gaan om te studeren. Zijn
ze slim, dan komen ze niet zomaar terug.
Ik verwacht dat mijn kinderen aan de overkant gaan wonen
Ik vind dat je niet van iedereen kan verwachten dat ze je maar met alles gaan helpen.
Ik vind dat mijn kinderen dan recht hebben hun leven te leiden.
Ik vind het geen plicht van kinderen, buren, vrienden of familie. Het verandert relaties. Fijner als
een professional dit op zich neemt
in ieder gezin beide ouders werken, hoeveel tijd heb je dan nog voor mantelzorg?? 's nachts!!!!
je kunt niet afhankelijk zijn van buren/familie. Professionele zorg is noodzakelijk!
Kinderen aande vaste wal .












































Kinderen en andere familie wonen ver aan de overkant
kinderen en buren hebben het te druk met zichzelf. beroepskrachten slecht te verkrijgen. Nieuwe
generatie slechter gemotiveerd.
kinderen en werk en zelf kinderen weinig tijd
kinderen full time werken
Kinderen niet woonachtig op Texel. Omgeving net zo oud of ouder wellicht ook hulpbehoevend
kinderen waarschijnlijk niet op texel wonen
Kinderen wonen aan de overkant
Kinderen wonen aan de overkant
Kinderen wonen aan de overkant. De grootste belasting zal dan voor mijn vrouw zijn.
Kinderen wonen asn de overkant.
Kinderen wonen niet op Texel,burenhulp niet aanwezig
Kleine familie
Kleine familie
M,n kind heb wel wat anders te doen en de buren zijn net oud
maatregelen om ook op langere termijn voldoende zorg te bieden zijn nog niet genomen
Mantelzorg valt niet mee. Iedereen werkt en het valt niet mee om als partner na 40 uur per week
werken ook als mantelzorger actief te zijn
Mensen om ons heen hebben ieder hun eigen bezigheden, werk en zo. Mantelzorg zal er zijn
maar niet continue en dat mag je ook niet verlangen.
mijn buren nog ouder zijn en mijn kinderen ver weg aan de vaste wal wonen
Mijn eigen generatie dan net zo oud is en kinderen vaak verhuizen naar de overkant ivm werk en
wonen
mijn familie aan de overkant woont
Mijn familie aan de overkant woont en je niet alles van buren kunt verwachten
mijn familie en kinderen aan de overkant wonen
mijn familie is ouder dan ikzelf
mijn familie niet op texel woont
mijn familie ver weg woont, niet op het eiland. Ik woon hier nog niet zo lang en denk niet dat er
ineens allerlei buren opspringen wanneer ik hulp nodig heb. Al is het laten doen van een
boodschap tot nu toe steeds gelukt en heeft er ook wel eens een buurvrouw een maaltijd voor
mij gekookt.
mijn hele verdere familie aan de overkant woont. En alleen hulp van goede vrienden en of
kennissen is echt onvoldoende
mijn kinderen aan de overkant wonen.
mijn kinderen ver weg wonen
mijn kinderen werken, en 1 kind in het buitenland.
mijn kinderen wonen niet op Texel
mijn kinderen wonen ver weg. Ik heb geen familie op Texel
mijn kleine familie aan de vaste wal woont
mijn verwanten allemaal aan e overkant wonen
Nauwelijks bloedverwanten
nauwelijks familie op het eiland.
nee, heb geen kinderen en vrienden zijn ook te oud
Onze kinderen wonen aan de overkant.
Tegen die tijd alles wegbezuinigd is en ik mijn eigen spaarcenten moet opvreten.
tegen die tijd bestaat het misschien niet meer
veel gespecialiseerde mensen ander werk hebben gezocht.
Volgens mij is er een tekort aan mantelzorgers



Weinig familie

Toelichting
Ja, ik
denk het
wel
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niet











Als ik als laatste over blijf dan verhuis ik als dat nodig is naar de overkant. Dan ga ik
dichtbij mijn dochters wonen. Als mijn man nog leeft dan zorgt hij wel voor me.
Ha, dit is een essentiële vraag.....
Hulp van dochter
Nee is erg negatief maar hoop dat het tegen die tijd wel goed en voldoende geregeld
is
Het is m.i. niet goed om al bij voorbaat uit te gaan van mantelzorg. Je kunt niet
iedereen maar belasten met zorg voor anderen.
Wij hebben zelf jarenlang voor onze ouders, heen en weer gereden naar het Oosten
van het land. Met name mijn moeder kon gelukkig nog 4 jaar wonen in een heel goed
verzorgingshuis. 24 uur zorg kun je niet buiten als de latere stadia van Alzheimer zich
aandienen. Ook zijn er meestal lichamelijke klachten die professionele zorg nodig
maken.
Dat zal de toekomst uitwijzen . Hangt voor bijna 100% af hoe de overheid dit aan
gaat pakken
Geen idee hoe de situatie met betrekking tot mantelzorg en betaalde zorg zich op
termijn gaat ontwikkelen.
Geen idee. Hangt er ook vanaf hoe oud ik word, maar ik ben bang dat het zuinig zal
zijn met één kind op Texel.
Ik ben 39 jaar oud en heb geen idee hoe het er dan voor staat (er vanuit gaande dat
ik pas hulpbehoevend word als ik bejaard ben)
Ik heb er nog niet mee te maken, dus geen ervaring, ook niet om mij heen.
Ik hoop het wel
Ik hoop het.
Ik weet niet wat mijn zoon later gaat doen of waar hij gaat wonen.Daarom is de
toekomst van n zorgcentum of thuiszorg belangrijk voor t eiland.Er zijn veel mensen
met n kleine of geen familie.....
Kinderen wonen aan de vaste wal

8 Welk knelpunt is volgens u in de toekomst de grootste
bedreiging voor de ouderenzorg?
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á lle hier genoemde oorzaken
Alle 4 de bovenstaande opties.
alle 4 deze punten
Alle 4 redenen die hier boven genoemd zijn
Alle bovengenoemde bedreigingen zijn helaas in eenzelfde mate actueel.
Alle vier de bovengenoemde punten evenveel.
combinatie van alle 4 ik kan er geen keus in maken
combinatie van onvoldoende verzorgenden en overbelasting van mantelzorgers
combinatie van onvoldoende zorg en verpleging, en onvoldoende aangepaste huisvesting
combinatie van: onvoldoende verzorgenden en tw einig aangepaste huisvesting
Creatiever en oplossingsgericht denken. De opleidingen voor verzorgenden aanpassen.
Dat alles weg bezuinigd wordt.
de financiering en het 'navelstaren' van institutionele partijen als Woontij, Gemeente TX e.d.
De managers cultuur en de overheden maken het geld op en vergaderen en mailen vervolgens
verder om ook het geld op te maken dat er niet eens meer is...
de wereld is overbevolkt, te veel oude knakkers op dit eiland.
de zorg is al zo uitgeknepen, dat de verzorgende met hart voor hun werk al ander werk gaan
doen, dus tekort verzorgende
Door privatisering en decentralisering krijg je te maken met een woud van zorgaanbieders met
allemaal hun eigen criteria, waarbij gedegen onderling overleg of gegevens-uitwisseling in de
praktijk niet gebeurd. Ik ben bijna een jaar bezig geweest om een veilige plek voor mijn
schoonmoeder te verkrijgen, minstens 150 uur aan contactmomenten met zorgleveraars e.d. een
enorme verspilling van zorgtijd en kosten.
een combinatie van deze
een combinatie van deze dingen. Met wat extra hulp en een aangepaste woning is thuis blijven
wonen in redelijke gezondheid vaak prima mogelijk. De zwakste schakel maakt het gewone
dagelijks leven een stuk moeilijker en de beperkingen voelbaarder.
financiële middelen ontoereikend
geen huisvesting onvoldoende verzorging,mantelzorg,






















Het ligt er aan over welke zorg je spreekt; voor dementerenden is er soms een 24 uurs zorg
nodig. Voor iemand met fysieke beperkingen kan het gaan om voldoende (mantel)zorgers. Als de
mantelzorg niet uit de familie komt, hoe voorzien we daar dan voor de gebrekkige oudere in?
het streven van de regering om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen.wordt het
grootste knelpunt.
Ik denk dat de grootste bedreiging de bureaucratie is, het verplicht moeten werken vanuit de
systeemwereld en niet vanuit de mens. En waarom? .....omdat we werkelijk alles willen
controleren en indekken. Heel jammer en nog een lange weg te gaan maar ik blijf hopen.
On voldoende van alle punten.
ontbreken van voldoende geldmiddelen
Onvoldoende financiën
Onvoldoende verzorgende en overbelasting van de mantelzorgers! Beide!!
Onvoldoende verzorgende, Onvoldoende mantelzorgers en Overbelasting van de mantelzorgers
Onvoldoende verzorgenden en mantelzorgers en te weinig verpleeghuisplaatsen
Te grootschalige zorg zoals Omring en te weinig kleinschalige zorg op maat
Te veel ouderen die eigenlijk uitgeleeft zijn maar verder moeten leven. Voora lbij dementie zal
dit vaak voorkomen.
Te veel regels
te weinig aangepaste huisvesting en onvoldoende mantelzorgers
Te weinig geld om de ander genoemde problemen op te lossen
Te weinig geld voor zorg, te weinig goed personeel op het eiland.
Te weinig initiatieven voor ouderen, denk aan huiskamerprojecten, respijtzorg, plaatsen in
verpleeghuis ect
Te weinig jongeren die voor de ouderen kunnen zorgen.
tekort thuiszorg eventueel in combi met huisvesting
tekortschietend aanpassingsvermogen na overvraging of verval
Teveel geld verdwijnt in de managment laag, daar wordt geen zorg voor geleverd.

Toelichting
Te weinig
aangepaste
huisvesting






Er is veel te weinig personeel voor de zorg instellingen
Jammer dat je bij deze vraag maar 1 antwoord kunt geven want alle 4 de
vragen zijn van toepassing
geld ook voor de ander e vragen misschien de mogelijkheid maken op
meerdere antwoorden.
Ze gooien alle verzorgingshuizen dicht, halve zolen in Den Haag.
SCHAAMTELOOS

Onvoldoende
verzorgende




Jammer dat je maar 1 antwoordmogelijkheid hebt in deze enquete
Stimuleer dat zorg niet alleen HBOniveau hoeft te zijn.....Er zijn zoveel
mensen nodig in de zorg,en als je een goed paar handen aan je lijf hebt
,logisch na kan denken en liefdevol bent en menselijk heb je al n goed begin.t
Is te hopen dat de stropdassen aan de top ook es anders gaan denken.Meer
geld is niet altijd nodig maar je kan t anders/beter besteden.....

Onvoldoende
mantelzorgers




Eigenlijk alle vier de punten, maar ik kan er maar 1 aanvinken.
Het aantal ouderen wordt, ook op Texel, steeds groter. Daardoor zal het
aantal mantelzorgers te weinig zijn om al die oudjes te helpen.
Ik denk dat er te weinig mantelzorgers zijn op Texel en er ook te weinig
verzorging kan worden geboden door de bestaande instellingen. Ik denk dat





Anders, namelijk









er andere woonvormen gevonden moeten worden, waarbij ouderen
zelfstandig kunnen blijven en elkaar wat kunnen ondersteunen en daarna
pas een beroep hoeven doen op meer gespecialiseerde zorg, Dat zou de
kosten enigszins kunnen drukken en het tekort aan mantelzorgers,
verzorgenden voor een deel kunnen opvangen.
Tenzij woongroepen hun intrede doen. Zolang iedereen wordt gedwongen
thuis oud te worden zal er een heel groot beroep op manterzorgers gedaan
moeten worden. Elke vorm van woongroepen is efficienter dan nu. Nu rijden
er minimaal 3-4 mensen rond om een thuiswonende oudere te verzorgen
(thuiszorg, tafeltje dekje, wijkverpleging, apotheek enz.). indien ouderen
meer gegroepeerd wonen kan de tijd van reizen ingezet worden voor
verzorging.
Alle antwoorden zou ik in willen vullen!!!!!!!!!!
Ben zelf mantelzorger van diverse mensen en het is een niet te onderschatte
taak.
Vooral de zorg voor je eigen partner vindt ik geen gezonde situatie, je voelt
je meer verzorger dan partner en dat kan toch niet de bedoeling zijn
De managment laag bedenkt dat de mantelzorgers en vrijwilligers ook wel
door hun ingezet kunnen worden en zij blijven met zeer riante salarissen op
hun kont zitten, een schande, slavernij, VOC mentaliteit. De zorg gaat kapot
aan de managment kant, niet aan de zorg kant
Feitelijk ook alle boven genoemde punten; het te kort aan professionele zorg
en sterke versobering van hun takenpakket lijdt tot overvraging en
overbelasting van de mantelzorgers.
Sommige laagopgeleide(een idiote term) mensen zijn heel talentvol voor
verzorgende taken. En hoogopgeleide mensen kunnen er soms niks van.
Staan te stuntelen met twee linkerhanden als Oma op het toilet moet
worden geholpen. Er moet veel meer respect komen voor mensen die
andere mensen kunnen verzorgen. Ingewikkelde medicatie kan dan altijd
nog worden gedaan door verpleegkundigen.

