
Onderzoeksresultaten - 10-03-2011
Onderzoeksnaam Respijtzorg
Selectie alle vragen
Selectiedatum 30-11-2010 - 11-12-2010

1. Heeft u het afgelopen jaar voor een naaste gezorgd?
Aantal respondenten bij deze vraag: 385

Ja 98.7 380
Nee 1.3 5
2. Bent u ervan op de hoogte dat u de zorg tijdelijk en volledig door iemand kunt laten overnemen zodat u even pauze
heeft?

Aantal respondenten bij deze vraag: 380
Ja >> 7 78.4 298
Nee 21.6 82
3. De zorg voor uw naaste kan door verschillende mensen worden overgenomen. Dat kan door: - Mensen uit uw eigen
omgeving (familie, vrienden, buren) - Vrijwilligers (Vrijwillige Thuishulp, Rode Kruis of andere vrijwilligersorganisaties -
Beroepskrachten (verzorgenden of verpleegkundigen)

Aantal respondenten bij deze vraag: 82
4. De zorg kan worden gegeven op de plaats waar uw naaste woont, maar ook buitenshuis. U kunt de zorg af en toe
laten overnemen zodat u bijvoorbeeld op vakantie kunt . Maar u kunt ook overname van zorg regelen voor bijvoorbeeld
wekelijks een dagdeel of maandelijks een weekend. Overname van zorg wordt ook wel respijtzorg genoemd.

Aantal respondenten bij deze vraag: 82
5. Nu u weet dat het mogelijk is om de zorg af en toe tijdelijk en volledig over te dragen, zou u er dan gebruik van willen
maken?

Aantal respondenten bij deze vraag: 82
Ja >> 12 62.2 51
Nee 37.8 31
6. Waarom wilt u geen gebruik maken van de mogelijkheid om de zorg tijdelijk en volledig over te dragen?
U kunt maximaal 3 antwoordmogelijkheden aankruisen.
Meerdere antwoorden mogelijk

Aantal respondenten bij deze vraag: 31
Ik red mij wel 29.0 9
Degene voor wie ik zorg heeft dit liever niet 54.8 17
Ik durf de zorg niet uit handen te geven 9.7 3
Ik weet het beste wat de zorgvrager wil 19.4 6
Ik wil niet anderen belasten met de zorg 19.4 6
Ik weet niet hoe ik dat moet regelen 9.7 3
Ik zou mij schuldig voelen 25.8 8
Anders [ Open antwoorden ] (zie bijlage) 25.8 8
7. Heeft u het afgelopen jaar gebruik gemaakt van de mogelijkheden om de zorg tijdelijk en volledig over te dragen?

Aantal respondenten bij deze vraag: 298
Ja >> 10 31.9 95
Nee 68.1 203
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8. Waarom heeft u geen gebruik gemaakt van de mogelijkheden om zorg tijdelijk en volledig over te dragen?
U kunt maximaal 3 antwoordmogelijkheden aanvinken.
Meerdere antwoorden mogelijk

Aantal respondenten bij deze vraag: 203
Ik red mij wel 37.4 76
Degene voor wie ik zorg heeft dit liever niet 44.8 91
Ik durf de zorg niet uit handen te geven 11.8 24
Ik weet het beste wat de zorgvrager wil 16.7 34
Ik wil niet anderen belasten met de zorg 10.3 21
Ik weet niet hoe ik dat moet regelen 8.9 18
Ik zou mij schuldig voelen 14.3 29
Er is geen voorziening waar voldoende deskundigheid is 5.9 12
Ik weet niet wat voor voorzieningen er zijn 7.4 15
Ik kan niet van tevoren reserveren 3.4 7
De kosten zijn voor mij te hoog 6.9 14
Ik sta op een wachtlijst 0.5 1
De kwaliteit van de opvang laat te wensen over 1.5 3
De opvang is te ver weg 0.5 1
Anders [ Open antwoorden ] (zie bijlage) 34.0 69
9. Zou u wel gebruik willen maken van de mogelijkheid om af en toe de zorg tijdelijk en volledig over te dragen?

Aantal respondenten bij deze vraag: 203
Ja >> 12 32.5 66
Nee 30.5 62
Weet niet 36.9 75
10. Met welke regelmaat neemt iemand van u de zorg voor uw naaste tijdelijk en volledig over? U kunt meerdere
antwoorden aanvinken.
In de tabel hieronder staan een aantal mogelijkheden genoemd in met welke regelmaat de zorg voor uw naaste kan
worden overgenomen. Vink de frequentie aan die het dichtste bij uw antwoord in de buurt komt. Voorbeeld: Stel dat u
iedere week gebruik maakt van overname van zorg, dan vinkt u "iedere week " aan. Wordt daarnaast ook eens per jaar
de zorg overgenomen (bv voor een week vakantie), dan vinkt u ook "ieder jaar een keer" aan.
Meerdere antwoorden mogelijk

Aantal respondenten bij deze vraag: 95
Meerdere keren per week 26.3 25
Iedere week 16.8 16
Een keer per 2 weken 7.4 7
Een keer per maand 12.6 12
Paar keer per jaar 30.5 29
Ieder jaar een keer 16.8 16
Onregelmatig 14.7 14
11. Vindt u dat u voldoende gebruik kan maken van de mogelijkheden om tijdelijk en volledig de zorg over te dragen?

Aantal respondenten bij deze vraag: 95
Ja >> 13 71.6 68
Nee 28.4 27
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12. Met welke regelmaat zou u willen, dat iemand de zorg voor uw naaste tijdelijk en volledig overneemt?
In de tabel hieronder staan een aantal mogelijkheden genoemd in welke regelmaat de zorg voor uw naaste kan worden
overgenomen. Vink de frequentie aan die het dichtste bij uw antwoord in de buurt komt. U kunt meerdere antwoorden
aanvinken. Voorbeeld: Stel dat u iedere week gebruik wilt maken van overname van zorg, dan vinkt u "iedere week "
aan. Wilt u daarnaast ook dat eens per jaar de zorg wordt overgenomen (bv voor een week weg), vink dan ook "ieder
jaar een keer" aan.
Meerdere antwoorden mogelijk

Aantal respondenten bij deze vraag: 144
Meerdere keren per week 4.2 6
Iedere week 5.6 8
Een keer per 2 weken 11.8 17
Een keer per maand 22.2 32
Paar keer per jaar 27.8 40
Ieder jaar een keer 28.5 41
Onregelmatig 20.1 29
13. Bent u tevreden over de kwaliteit van de overgedragen zorg?
U kunt de blauwe punt met uw muis verplaatsen. Hoe meer naar links, hoe meer ontevreden u bent. Hoe meer naar
rechts, hoe tevredener u bent.

Aantal respondenten bij deze vraag: 95
Zeer ontevreden Zeer tevreden 76,35 9595
14. Van welke soorten mogelijkheden tot tijdelijke en volledige overname van zorg heeft u het afgelopen jaar gebruik
gemaakt?
U kunt meerdere mogelijkheden aankruisen
Meerdere antwoorden mogelijk

Aantal respondenten bij deze vraag: 95
Mensen in mijn omgeving (familie, vrienden, buren) 50.5 48
Vrijwilligers die bij mijn naaste komen (Vrijwillige Thuishulp, Rode Kruis
enz)

8.4 8

Handen in huis (vakantieopvang thuis) 5.3 5
Professionele zorg bij mijn naaste thuis 28.4 27
Een zorghotel 2.1 2
Een zorgboerderij 6.3 6
Een logeerhuis 17.9 17
Een dagopvang 12.6 12
Een opname in verpleeg- of verzorgingshuis 22.1 21
Ontmoetingscentrum voor mensen met dementie 3.2 3
Weet niet 0.0 0
Anders [ Open antwoorden ] (zie bijlage) 17.9 17
15. Kunt u gebruik maken van de voorzieningen van uw keuze?

Aantal respondenten bij deze vraag: 95
Ja >> 18 76.8 73
Nee 23.2 22
16. Indien u geen gebruik kunt maken van de voorzieningen van uw keuze, wat is dan de reden?
U kunt meerdere mogelijkheden aankruisen
Meerdere antwoorden mogelijk

Aantal respondenten bij deze vraag: 22
Ik ken geen geschikte voorziening in mijn regio 27.3 6
Er is een wachtlijst 9.1 2
Ik kan niet tijdig reserveren 13.6 3
Er werd op het laatst afgezegd 13.6 3
De kosten zijn te hoog 27.3 6
Anders [ Open antwoorden ] (zie bijlage) 63.6 14
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17. Van welke soorten mogelijkheden tot tijdelijke en volledige overname van zorg zou u gebruik willen maken?
U kunt meerdere mogelijkheden aankruisen
Meerdere antwoorden mogelijk

Aantal respondenten bij deze vraag: 139
Mensen in mijn omgeving (familie, vrienden, buren) 36.7 51
Vrijwilligers die bij mijn naaste komen (Vrijwillige Thuishulp, Rode Kruis
enz)

35.3 49

Handen in huis (vakantieopvang thuis) 22.3 31
Professionele zorg bij mijn naaste thuis 33.1 46
Een zorghotel 16.5 23
Een zorgboerderij 7.2 10
Een logeerhuis 21.6 30
Een dagopvang 10.8 15
Een opname in verpleeg- of verzorgingshuis 13.7 19
Ontmoetingscentrum voor mensen met dementie 5.0 7
Weet niet 9.4 13
Anders [ Open antwoorden ] (zie bijlage) 10.8 15
18. Weet u dat u een (gedeeltelijke) vergoeding kunt krijgen als u de zorg tijdelijk en volledig wilt overdragen?

Aantal respondenten bij deze vraag: 212
Ja 41.0 87
Nee 50.9 108
Geen kosten als iemand de zorg overneemt 8.0 17
19. Heeft u een (gedeeltelijke) vergoeding kunnen krijgen?

Aantal respondenten bij deze vraag: 57
Ja >> 21 75.4 43
Nee 24.6 14
20. Heeft u een verzoek ingediend tot (gedeeltelijke) vergoeding van de kosten van de overname van zorg, maar werd
dit afgewezen?

Aantal respondenten bij deze vraag: 14
Ja >> 22 0.0 0
Nee 100.0 14
21. Via welke regeling of instantie heeft u een (gedeeltelijke) vergoeding voor de kosten van overname van zorg
ontvangen?
Meerdere antwoorden mogelijk

Aantal respondenten bij deze vraag: 43
Indicatie AWBZ 32.6 14
Indicatie WMO 20.9 9
PGB 62.8 27
Zorgverzekeraar 14.0 6
Gemeente 4.7 2
Anders [ Open antwoorden ] (zie bijlage) 7.0 3
22. Via welke regeling is dit verzoek tot (gedeeltelijke) vergoeding afgewezen?
U kunt meerdere mogelijkheden aankruisen
Meerdere antwoorden mogelijk

Aantal respondenten bij deze vraag: 0
Indicatie AWBZ .. 0
Indicatie WMO .. 0
PGB .. 0
Zorgverzekeraar .. 0
Gemeente .. 0
Anders [ Open antwoorden ] (zie bijlage) .. 0
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Antwoorden 'open velden' vraag:
6. Waarom wilt u geen gebruik maken van de mogelijkheid om de zorg tijdelijk en volledig over te dragen?
Antwoord: Anders
1 Ik vind het nog niet nodig,

zorgbehoefte is nog niet zo intensief.
2 Mijn zorg betreft het beheer van

financien etc. en dat geef ik liever
niet uit handen

3 andere familieleden nemen het over

4 HET BETREFT MIJN ZOON, HIJ
WOONT ELDES EN IS BLIJ OM IN
HET WEEKEND THUIS TE   ZIJN.
IK BEN ZIJN ENIGE HOUVAST

5 hij is niet hele dagen thuis 6 de e.v.t. kosten

7 ik zou niet zonder mijn man op
vakantie willen, we zijn 24 uur per
dag samen en dat gaat prima. Als ik
zonder mijn man op vakantie zou
gaan (wat ik echt niet doe) dan
zouden we een hele dure
telefoonrekening krijgen, dan bellen
we nonstop. Ik heb een hele lieve
man en ik zou hem zo verschrikkelijk
missen.
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Antwoorden 'open velden' vraag:
8. Waarom heeft u geen gebruik gemaakt van de mogelijkheden om zorg tijdelijk en volledig over te dragen?
Antwoord: Anders
01 De zorg is, mede door de goede

zorg van de dames van de
\thuiszorg en de huishoudelijke
hulp, nog niet zo belastend dat er
voor de hulp die ik biedt tijdelijk
vervanging moet komen.

02 Ik ben bekend met wat mantelzorg
is,maar ik word niet door 1 of
andere instantie door
ondersteund.Al 10 jaar zonder
begeleiding.

03 mijn partner redt het tot nu toe nog
wel een paar dagen alleen

04 schoonmoeder gaat wel naar de
dagopvang voor 4 dagen

05 Nijn zuster en doen het samen 06 wij hebben een pgb dat geeft een
paar dagen per week rust

07 De mogelijkheid is mij wel meerdere
kerenaangeboden door de
consulente mantelzorg, maar ik heb
het in principe maar enkele keren
nodig voor Alzheimercafe, en
daarvoor zorgt  kleindochter.

08 het is (nog) te doen 09 De zorg wordt gedeelt met mijn 3
kinderen. Ook mijn kinderen nemen
mijn vrouw met regelmaat mee of
gaan gewoon even boodschappen
met haar doen.

10 De zorgvraag is te divers en
versnipperd.

11 ik zorg niet de gehele week voor
iemand en dan vangt een ander uit
de familie diegene op

12 ik kan de zorg wel aan en ik zorg
zelf voor ontspanning en mijn
partner kan gelukkig nog alleen
blijven en vind dat ook niet
bezwaarlijk

13 mijn zusje woont in een instelling,
de behoefte aan respijtzorg heb ik
niet

14 mijn ouders kunnen zich nog aardig
redden, ik hoef dan ook niet iedere
dag aanwezig te zijn.

15 Het is psychische zorg, die zorg
geef je niet snel over aan een
ander.

16 degene voor wie ik zorg is door
haar ontwikkelingsnivo (< 1 jaar)
niet in staat haar eigen wensen
kenbaar te maken

17 Mijn dochter woont in een
RIBW-instelling en er is dus zorg

18 Mijn zoon heeft ass en is pre
psychotisch, is angstig voor andere
mensen, een andere omgeving,
alles wat nieuw en anders is.

19 Mijn vrouw (Alzheimer) is
opgenomen in een verpleeghuis
waar ik elke dag heenga om om
haar te helpen en bij te staan waar
nodig is.

20 Er moet dan een oplossing komen
voor de patient en 2 jonge kinderen
en dat blijkt in de praktijk te moeilijk;
ik heb te maken met mantelzorg in
een andere gemeente, met andere
regels voor respijtzorg.
Informatievoorziening is ook
verschillend.

21 naast de zorg voor mijn man werk ik
20u. p.w. op de PG afd. in een
zorgcentrum,dan is het al lekker als
ik een paar dagen thuis ben.

22 Ik heb het anders opgelost door 3x
een weekend vrienden in huis te
halen die voor mijn zoons zorgen.
Alleen het uit/in bed doen en het
wassen/douchen wordt dan door
ons particuliere thuiszorgbureau
gedaan. Werkt prima, is ook voor
mijn zoons gezellig, vrienden
vinden het fijn om iets te kunnen
doen en mijn man en ik hebben
even een paar dagen de tijd aan
onszelf. Heerlijk.

23 Doe het samen met mijn Zus 24 af en toe deel ik de zorg met een
ander

25 Ik heb geen idee hoe dat moet in
mijn situatie

26 Omdat wij zelf nog op vakantie
kunnen en gaan, dat is voor mij ook
ontspanning en de zorg kost mij niet
zoveel moeite omdat mijn vrouw
nog redelijk zelfstandig is

27 werd niet toegstaan door het tehuis,
maar zelf deden ze TE WEINIG

28 ik heb begrepen dat deze tijdelijke
mantelzorgser intern zou komen.Ik
meen dat ons huis hiervoor niet
geschikt is, althans dat het geschikt
maken mij te veel hoofdbrekens
geeft.Ik ben gewoon te moe

29 Ik heb er nog niet zo over na
gedacht,ik weet ook niet hoe of wat
ik kan verwachten,dus nooit
geprobeerd.

30 -het wordt steeds door mezelf
vooruit geschoven
 - -het moeten regelen om
&#39;zorg over te dragen&#39; kost
mij ook te veel energie!

31 Mijn schoon ouders woonden naast
ons ,Het was altijd niet gemakkelijk
,Wij hebben een boerderij ,dus man
helpen ,oppassen op klein kinderen
,schoonouders bij staan ,dat was
heel gewoon .mantelzorg hadden
ze nog nooit gehoord .

32 afgelopen jaar was iedere externe
prikkel voor mijn partner teveel
waardoor zijn toestand zou
verslechteren

33 WIJ KOMEN NIET IN
AANMERKING
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Antwoorden 'open velden' vraag:
8. Waarom heeft u geen gebruik gemaakt van de mogelijkheden om zorg tijdelijk en volledig over te dragen?
Antwoord: Anders
34 de zorgvrager wil het zelf niet 35 mijn indicatie is veel te laag voor

tijdelijk overdragen van de zorg. Ik
heb een indicatie voor mijn zoon
voor begeleiding individueel 1 uur
per week en begeleiding groep 4
uur per week. Bij regulire opvang is
het budget nog niet voor de helft
toereikend.

36 Mijn partner verkeert in het
beginstadium van dementie. Het
geriatrisch onderzoek gaf (nog)
geen reden tot  "diagnose
Alzheimer". Dat wil niet zeggen dat
er intussen niet al heel veel is
veranderderd in handelingen,
relationele sfeer enz. enz.. Het
onderwerp is wel (onderling)
bespreekbaar, maar zonder
diagnose voor de buitenwereld nog
taboe. "Zorgoverdracht" is nog niet
aan de orde.

37 dat heb ik nog niet nodig 38 vaak wordt er gezegd dat
mantelzorgers niet goed om hulp
kunnen vragen. Zelf knap ik zo af
van hoe je behandelt word door
instanties als je hulp vraagt. Dat ik
het niet meer doe.

39 Mijn man heeft sinds augustus 2010
een PGB toegekend gekregen juist
om de zorg voor mij te verlichting.
1x per week, voor de ochtend
routine en 1 etmaal per week, die ik
kan opsparen voor als ik eventueel
met vakantie wil. Het regelen van
zorg aan huis ervaar ik als erg
moeilijk. Allereerst omdat mijn man
het niet prettig vind dat een ander
de zorg overneemt. Het regelen
voor 1 dag in de week is met pijn en
moeite gelukt, maar echt tevreden
ben ik niet. Voor een vakantie van
een week (gepland laatste week
febr 2011) weet ik nog niet hoe ik
dit gang moet zetten.

40 ik heb "handen in huis" geprobeerd
maar ben telefonisch afgepoeierd
 - dan doe ik het zelf wel

41 Ik ken mijn en zijn grenzen en zorg
voor voldoende ontspanning

42 Hoewel onze zoon in een
psychiatrische voorziening verbleef,
kwam hij veel bij ons, de enige plek
waar hij - door de stad zwerven en
bezoek aan de bibliotheek - naar
toe kon/durfde. Als zorgmijder
maakte hij zich onbereikbaar voor
de zorgvoorziening, een andere
voorziening was niet om diezelfde
reden niet aan de orde.

43 Hoe weet ik dat de zorgverlener kan
omgaan met de problematiek die er
bij ons is.Men vertelde mij dat het
meestal jonge mensen zijn of
studenten.

44 Zorgvrager blijft liever thuis en daar
is ook wel het 1 en ander te regelen

45 Nu nog geen behoefte hieraan

46 mijn man woont al in  een
verpleeghuis, dus ik kan in principe
de zorg aan de ver5zorgenden in
het huis overlaten

47 mijn zoon woont al in fokus en heeft
nu zorg. vroeger gebruik gemaakt
van logeerhuizen en
logeergezinnen

48 Een keer heb ik gebruik van een
vrijwilliger, ondanks de kosten
 - De persoon kwam niet opdagen
wanneer wij hem nodig hadden en
ipv een luisterend oor te zijn,
moesten wij zijn verhaal aan horen

49 Mijn mantelzorg kan wel even
buiten mij.

50 Het ging niet goed dit jaar met
diegene waarvoor ik zorg. Laat ik
hem liever niet alleen. Misschien
boek ik volgend jaar weer iets voor
mezelf.

51 min moeder begint te dementeren
door een verhuizing. anderen, zelfs
de thuiszorg heeft dit niet altijd
door. zeggen vaak valt wel mee. als
ze haar een vraag stellen krijgen ze
antwoord. stellen ze dezelfde vraag
verschillende keren, krijgen ze
evenzoveel verschillende
antwoorden. met de medicijnen is
dat wel eens heel vervelend.

52 Zij gaat een paar dagen in de week
naar deeltijd behandeling dus dan
heb ik tijd voor mijzelf

53 Mijn man weigert dit. 54 de zorg voor onze kinderen is zo
intensief, dat er niet iemand de zorg
zo direct kan overnemen, de ander
moet eerst onze kinderen kennen,
omdat ze zelf niet kunnen
aangeven wat ze willen.
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Antwoorden 'open velden' vraag:
8. Waarom heeft u geen gebruik gemaakt van de mogelijkheden om zorg tijdelijk en volledig over te dragen?
Antwoord: Anders
55 het overdragen van de zorg voor

mijn zoon hier in huis wil zeggen
dat ook de andere kinderen met
iemand anders worden
geconfronteerd.

56 moeder (81) is psychiatrisch ziek,
maar geen ziektebesef. Overdragen
aan derden is onbespreekbaar.

57 ik geef geen 24 uurs zorg, maar ad
hoc en op vooraf afgesproken tijden

58 ik word al moe als ik eraan denk
iets voor mezelf te moeten
organiseren. Een paar jaar geleden
heb ik wel gebruik gemaakt van
&#39;Handen in huis&#39; .

59 Hij heeft budget voor tijdelijk verblijf
elders. maar er zijn voor hem geen
mogelijkheden die bij hem
aansluiten. Bovendien wil hij liever
niet uit huis. Zelf tijdelijk elders
verblijven is geen optie omdat deze
kosten hiervoor te hoog zijn.

60 Tot nu toe wel hulp van de
thuiszorg en daar red ik het nog
mee. Mogelijk ben ik binnen niet al
te lange tijd zonder werk en dat zal
het makkelijker maken.

61 ik zorg in &#39;deeltijd&#39; we
zorgen met zijn 5en voor onze
ouders.

62 de te verlenen zorg kent geen vast
ritme, zoals bijvoorbeeld het geval
is bij incontinentie.

63 Was ik  zelf voldoende aanwezig en
met de bestaande zorg was dit
voldoende.

64 De cobinatie kanker autisme zorg
nu al veel problemen op
 - in het ziekenhuis.
 - Ik gun hem een rustige
leefklimaat thuis.
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Antwoorden 'open velden' vraag:
14. Van welke soorten mogelijkheden tot tijdelijke en volledige overname van zorg heeft u het afgelopen jaar gebruik
gemaakt?
Antwoord: Anders
01 onze zoon woont in een

zorginstelling, in de weekenden is
hij thuis, van vrijdagmiddag tot
maandagochtend

02 ""Handen in huis", dat wordt voor 15
dagen vergoed door Unive, ik
ontdekte dat dit jaar en ben er erg
blij mee!

03 particulier logeeropvang en
particuliers dagopvang

04 Om mij twee dagen en twee
nachten op adem te laten komen,
gaat mijn man 4 x een etmaal aan
één gesloten naar het verpeeghuis.
Daar naasr heb ik twee maal een
week respijtvakantie en gaat mijn
man naar dat zelfde verpleeghuis.

05 Mijn man gaat via zijn werk een
paar keer per jaar naar een
congres. Hij vindt het heerlijk om
met collega&#39;s bij te praten en
&#39;s avonds met het te eten en
wijn te drinken. Zo hoort hij er
ondanks zijn CVA toch nog
helemaal bij. Voor mij is het heerlijk
om die dagen (en nachten) lekker
mijn eigen tempo te kunnen nemen.
Ik merk dat dat me veel energie
geeft.
 - Daarnaast heeft mijn man een
aantal goede vrienden die een keer
per jaar een aantal dagen met hem
op stap gaan. Dat heeft hetzelfde
effect.
 - Doordat hij wel kan lopen, is hij in
huis nog behorlijk mobiel. Maar het
feit dat hij maar één arm ter
beschikking heeft, maakt hem bij
bijvoorbeeld eten koken redelijk
afhankelijk.
 - Als ik er een paar dagen op uit
zou trekken, voel ik me altijd
schuldig en niet eens omdat hij dat
practisch gezien niet zou kunnen.
Nee, hij vindt het gewoon
emotioneel belastend om alleen te
zijn. Dan voelt hij de afhankelijkheid
des te meer.

06 Thomas Huis

07 logeeropvang via PGB 08 Ik heb tot juni 2010 op
vrijdagmiddag van 3 tot half 6 hulp
gehad van handje helpen

09 jeugdzorg

10 Dagelijkse verpleging in de ochtend
en avond en PGB voor tijden die ik
zelf kan bepalen

11 6 weken buurtzorg omdat ik mijn
pols en elleboog had gebroken

12 Mijn echtgenote verblijft in een
verpleeghuis, ik breng haar in
principe elke avond naar bed, regel
haar zaken, begeleid haar naar
spec etc. etc. als ik er niet ben doet
de verpleging dat.

13 vakantie projekt voor thuiswonende
kinderen

14 Bij één van onze PGB-ers in huis 15 Met  de NovaTouch computer voor
videobellen en agenda op afstand
voor herinneringen.
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Antwoorden 'open velden' vraag:
16. Indien u geen gebruik kunt maken van de voorzieningen van uw keuze, wat is dan de reden?
Antwoord: Anders
01 Doordat mijn inkomen te hoog is

kan ik geen gebruikmaken van de
Regio Taxi en hierdoor ook niet
vanValys

02 het beste is zorg aan huis, maar die
is moeilijker te verkrijgen.

03 Kan niet altijd op dit kind terugvallen

04 wordt lang van te voren
ingepland,bij vakantie niet de juiste
weken

05 partner is jongdementerend dus
aansluiting is lastig. Familie is zelf
te oud, woont te ver weg, of werkt
evenals vrienden.

06 Geen indicatie voor respijtzorg door
Ciz

07 Mijn dochter is te vaak &#39;s
nachts wakker o.a   i.v.m. haar
epilepsie.
 - het logeerhuis de Bever in
ijsselstein van Abrona werkt met
een slaapwacht en als ze vaker dan
1 keer per nacht er uit moeten dan
wordt het een ander kostenplaatje
voor Abrona. Daarnaast hebben ze
aan gegeven dat het te vermoeiend
wordt voor het team.
 - Ik dacht dat logeerhuizen er zij
om de zorg even uit handen te
nemen en de ouders te ontlasten.
 - Nu hebben wij 2 maanden de tijd
om een ander logeerplekje voor
onze dochter te vinden :(

08 mij ontbreek vaak de tijd om me te
verdiepen in wat het aanbod is

09 de te verzorgen persoon wil niet

10 handen in huis is tenminste 2
overnachtigingen en ik heb geen
extra slaapruimte

11 Ik zou graag gebruik maken van
een logeerfaciliteit in de buurt, maar
de zorg in het verpleeghuis is te
slecht en er zijn geen logeerhuizen
voor onze doelgroep in de buurt.

12 In verband met onze verhuizing is
mijn man 1 week in een
verzorgingshuis geweest, maar dat
kon niet in onze woonplaats omdat
er geen plaats was.

13 Door zijn gevorderde vaculaire
demantie moet hij wel naar het
verpleeghuis. Bv handen in Huis is
geen obtie.
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Antwoorden 'open velden' vraag:
17. Van welke soorten mogelijkheden tot tijdelijke en volledige overname van zorg zou u gebruik willen maken?
Antwoord: Anders
01 Derden tegen betaling 02 mijn zoon is autistisch. Eigenlijk

zouden we eens op vakantie
moeten kunnen naar een huisje aan
zee. Hij zou dan met iemand thuis
kunnen blijven. Waarschijnlijk zit hij
dan te computeren. En wij zouden
dan eens heerlijk kunnen uitwaaien.

03 ieman thuis zodat ik een paar
dagen weg kan.

04 vertrouwd logeeradres 05 steun voor mijzelf als mantelzorger 06 gewoon hotel
07 vakantie voor de zorgvrager 08 Handen in huis/vakantieopvang

thuis ken ik niet. ben er
nieuwsgierig naar

09 Kan slechts door mij in minimaal
een etmaal &#39;opgeleidde&#39;
persoonsverzorgers.

10 Ik kan dit nu nog niet inschatten, ligt
eraan waat de voortschrijdende
demnetie met mijn partner gaat
doen.

11 wat wordt bedoeld met
"voorzieningen"

12 financiele hulp

13 eventuele opvang administratie 14 verblijf in een beschermde
omgeving.
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Antwoorden 'open velden' vraag:
21. Via welke regeling of instantie heeft u een (gedeeltelijke) vergoeding voor de kosten van overname van zorg
ontvangen?
Antwoord: Anders
1 ciz  mbt dagopvang 2 Indicatie jeugdzorg zorg in natura
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