U GA.JLJ
I]SSELSTEIN
IJSSELSTEIN - ,,De gezondheidszorg kan en mag niet
apart gehouden worden van
de overlge welzljnssectoren,"
peggen de samenstellers van
de IJsselstelnse welzijnsnota.
Er moeten voldoende artsen,
tandartsen en dergelijke zljl1
om de zleke mensen te helpen,
maar eveneens voldoendc
maatschappelijke dlenstverlening voor mensen, die ziek
zijn geworden door hun
plaats, positie of werkzaam·
heden in de plaatselljke sa·
menleving. Voor herstel van
lichamelijke of psychische
ziekten hoeCt men zich in IJs·
selstein echter geen zorgen te
maken.
Er dJn
.... met
IInr van •
ten

om te verhinderen dat menaen
slachtofCer worden van sociale situaties. De werkgroep die ztch
hiermee bezig moet gaan houden,
bestaan uit allerlei figuren die in
de welztjnssector werken, zoa)s
artsen. maalsohappelljke werkers,
buurtwerkers. onderwijze rs, pastores en opbouwwerkers. Ais iedereen het met de doelstelling
'ziek zijn, beter worden' eens is,
mag het geen onoverkomqlijke
problemen scheppen dat aun de
ene kant mensen in vast dienstverband werken en aan de andere
kant vrije ondernemers hier deel
van uitmaken.

ONVOLDOENDE

De samenhang tussen de ver·
schillende personen oC instellinlen
die zieh met de gezondheidsaorg
bezlghouden. Is bepaald onvold"",,·
de en het ontbrcekt aan inzleht In
elkaars werkwijzen en elkaars fUo.
8 huloartaen, 5 lanclarl- saflen over hulpverlening en als
ten weekenddlenotrece- gevolg daarvan aan o((icUHe 81lanclartoen, 2 vroedvrou· spraken over vormen van samenapotheek. Z fyslothe ..• werking. Ook zieht op de relaUe
centra, 4 .lafkraehten tussen gezondheidszorg en andere
en 33 full·tlme. welzijnssectoren is er nauweltJks.
5
wlJkver· Volgens de nota zijn dit allemaal
dJn 2 EHB(). zinnige onderwerpen van gesprek
la een zleken- op de Sociale InstuiC, waar wer·
kJaa, ls, zou- kers ui de welzljnssector elkaar
en 2 maandelijks ontmoeten. Ook de
ul er sociale instulC streeCt naar een
betere samenwerking. hoowel men
momenteel nog tamelljk JaDrS en
naast elkaar heen werkt. Om nieu·
we ontwikkelingen inpasbaar te
houden. moeten de samenwerkingsvormen echter nlet te sterk
vastUggen. Zoals op meerdere gebleden constateert de welzljns·
commissie dat de relatie lllssen
terwljl belde groepen even verantwoordelijk zijn voor de samenledie men zloh besturen en werkers minimaal is.
om lets te ving.
zlek·

en sa·

0P dlt ter·
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voor
er
groopen
poslUe In die saroen·
knal oljn geraakt en
• ~:::~: socIale sltuaties op
I'
inwe.rken.
Deze analyse Is ook noodzakelljk

COMBINATIE
Ook blj de gezondheidszorg
moet de gemeente het mogelljk
maken, dat. de doelstel1tngen wat
betreft mankracht. Cinancien en
ruimte verwezenlijkt kunnen worden. Er moet een vestlgingsbeleld
vastgesteld worden en voor Ach·
terveld moot nu al het voorbereidende werk beginnen voor een
goede gezondheidszorg. bljvoor·
beeld in de vorm van een wllkgezondheidscentrum, dat daar heel
goed te verwezenlijken is, eventueel in combinatie met een te bouwen buurthuis. De kruisvereniging
heect dringend een loeci accommodatle in IJsselveld nadlg. het liefst
in of bij de Basis. De gemeent.ellj·
ke sociale dienst heeCt een belan·
grUke task am mee te werken aan
de initiatieven rue een samenwerkende aanpak van de gezondheids·
zorg bevorderen en aun experi·
menten op dit gebied en de gemeente kan iniUatieven hiertoo
zel(s overnemen.

BEHOVDEN
Daar de welzijnscommissie niet
goed kan ovenien wat het nut is

van het ziekenhuis lsselwaerde,
heeft de leuze 'Isselwaerde moot
blijven' voor hen aileen inhoud. als
daarmee een ziekenhuis kan wor·
den behouden dat aan de doelstel·
tingen van de gezondheidszorg cen
goode bijdrage levert. Wat is de
kwaliteit van het aanbod, wat. bezit het aan sfeer en intlmiteit
vergeJeken met omringende ziekenhuizen. zljn hierblj belangrljke
vragen_
De comrnissie is zich zaer goed
bewust dat haar voorstellen betekenen clat workers veel tljd aan
overleg mooten hasteden. Maar
volgens de commissie mag men er
Diet aan voorbljgaan dat eon var·
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betertng van de kwaliteit van het
werk veel overleg vereist, tijdrovend is en slechls op lange ter·
mijn effecten oplevert. "Ter verbe-

tering van de IJsselsleinse. gerond
heidszorg moet dit offer echte
worden gebracht," aldus de nQ
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