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OUDERENVERENIGING S-PLUS
MAAKT TUSSENBALANS OP VAN DE CORONACRISIS
Ouderen een last?
Ook binnen ouderenvereniging S-Plus lazen we het verslag van de Vlaamse Ombudsdienst
met de 45 getuigenissen uit woonzorgcentra.
In het Vlaams Parlement, werden de aanwezige politici van de commissie die het Vlaamse
Coronabeleid evalueert, zeer stil toen ze de getuigenissen hoorden. Zowel
parlementsleden van de meerderheid als de oppositie waren onder de indruk van de
getuigenissen.
Dat is bij de leden en bestuursleden en medewerkers van onze organisatie niet anders.
De verontwaardigde reacties stromen binnen.
MENSEN, al op een lijkzak leggen eer ze dood zijn? Met de familie er bij? Daar zijn geen
woorden voor.
Mensen alleen laten sterven?
Mensen minder eten geven om zelf te kunnen eten? Een vol bord wegnemen?
Mensen plat spuiten, mensen vastbinden?
Mensen niet wassen, toiletbezoek uitstellen?
Pampers in de gang vervangen?
Is een tijd van respectloosheid aangebroken: ouderen als product, ouderen een last?
Feiten?
Sedert geruime tijd zijn de medewerkers van woonzorgcentra een
ongelijke strijd aan het voeren en dit bovenop de strijd die ze al
een tijd aan het voeren waren tegen de verhoogde werkdruk door
personeelstekort en door gebrek aan middelen.

S-Plus is een seniorenvereniging met een ruim aanbod voor pittige plussers: nieuwe
plaatsen ontdekken, een gezellige middag in jouw buurt, een toneelvoorstelling
of concert en zo veel meer. Wil je even weg uit alle drukte? Ons reisaanbod reikt
van Blankenberge tot Turkije. S-Plus verdedigt ook de belangen van de senioren..

www.s-plusvzw.be

Sommige rusthuizen bleven coronavrij, in andere sloeg het virus
genadeloos en veelvuldig toe. We hebben daar terechte vragen bij.
Komt dat door de zorgmedewerkers, het aantal bewoners,
de toestand van de ouderen en hun familie,
de verantwoordelijkheidszin van directies, andere?
We vragen om een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek te starten met:


objectieve cijfers over de regio’s,



welke woonzorgcentra noteerden beduidende oversterfte?



het bepalen van de oorzaken,



leeftijden van de bewoners, sociale klasse,



privé woonzorgcentra versus openbare.

Hier moet voor S-Plus klaarheid worden gebracht.
Conclusies?
Worden onze woonzorgcentra jackpots voor aandeelhouders? Zo weinig mogelijk
personeel, besparen op verzorgingsmateriaal, op infrastructuur, op voeding en zo veel
mogelijk winst genereren. Dat moet stoppen. Daarvoor hebben we een toezichthoudende
overheid nodig die ouderenzorg niet aan de markt overlaat.
De overheid moet mensen die heel hun leven gewerkt én betaald hebben, ZELF de
garantie bieden dat ze voor hen zorg dragen. Zolang er te veel zich zelf verrijkende
aandeelhouders rondlopen. Zolang gaat deze maatschappij er op achteruit.
Vele woonzorgcentra zijn fabrieken met 70 - 120 ouderen. Weg er mee.
De toekomst zijn kleinere entiteiten met verpleging, verzorgenden en logistiek.
Investeer in kwalitatief zorgpersoneel en betaal de zorgsector zoals het hoort.
En tenslotte, ondersteun maximaal de thuiszorg!
Faciliteer een eigen “oude dag”. Mensen gaan gelukkiger zijn. En beter verzorgd worden.
Dat kost geld. Wie durft er andere prioriteiten de voorkeur te geven?
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Ouderen: een last?
Westerse normen en waarden: het is een cliché geworden. Die naleving van waarden meet
je o.a. af aan de zorg besteed aan ouderen.
Deze coronacrisis legt alvast bloot dat we hierin bijzonder laag scoren.
Te weten dat bejaarden voor hun verblijf in een woonzorgcentrum niet zelden torenhoge
facturen betalen. Rusthuizen van 2000 euro per maand zijn lang geen uitzonderingen
meer.
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