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KERKRADE Twintig bedden in nieuw centrum

Huisartsen in
oude school
vroedvrouwen
door Serge Sekhuis
KERKRADE – De al jaren leegstaan-

de oude vroedvrouwenschool in
Kerkrade krijgt, mogelijk al deze
zomer, een nieuwe bestemming.
Er komt een ‘eerstelijnsplus-centrum’ met twintig bedden, waar
huisartsen mensen met laagcomplexe zorg opvangen die „te goed
zijn voor het ziekenhuis, maar te
slecht om thuis te blijven”.
Dat bevestigt Yvonne Guldemond,
medisch directeur van de regionale
huisartsenkoepel HOZL.
Als doelgroep gelden kwetsbare
ouderen van wie de partner wordt
opgenomen in het ziekenhuis of de
mantelzorger tijdelijk uitvalt, waardoor thuis een acuut probleem ontstaat. Anderzijds gaat het om mensen met lichte kwetsuren als een gebroken arm of been. Wie wordt opgenomen, mag maximaal zes weken blijven. Personeel van Meander
tekent voor de verpleging.
„Dit kabinet wil de huishoudelijke hulp wegbezuinigen. Dat zal leiden tot meer crisissituaties. Alleenstaande ouderen die het, als er iets
misgaat, niet redden. Nu komen ze,
na een val of met een zware griep,
vaak in het ziekenhuis terecht. Dat
is duur en niet altijd nodig. Goedkoper is het ze dichtbij huis op te vangen. Zo is dit centrum bedoeld, als
verlengstuk van thuiszorg en voorliggende voorziening op het ziekenhuis”, aldus Roger Ruijters, lid van

de raad van bestuur van Meander.
Om de vroedvrouwenschool, eigendom van het Atriumziekenhuis,
voor de nieuwe huurder geschikt te
maken, wordt het pand opgeknapt.
In overleg met het Atrium beziet
Meander of in de bedden voorlopig
ook mensen kunnen worden opgevangen die zijn uitbehandeld in het
ziekenhuis, maar die nog niet terug
kunnen naar huis of voor wie geen
plek is in een verpleeghuis.
De huisartsen willen in het nieuwe eerstelijnspluscentrum ook kleinere chirurgische ingrepen gaan uitvoeren, waar nodig geschoold door
specialisten van het Atrium. „Ingegroeide teennagels, het verwijderen
van een vetbult of pigmentvlek en
plaatsing van een spiraaltje. Dingen
waarvoor sommige collega’s nu verwijzen”, aldus Guldemond. Ook de
zorg voor de groeiende groep chronisch zieke patiënten wordt belangrijk en advisering over gezonder leven: voorkom dat je ziek wordt.
De Kerkraadse huisartsen blijven
ook na de opening van het nieuwe
centrum gewoon in hun eigen praktijken eigen patiënten zien. Ze gaan
beurtelings een of meerdere dagdelen aan de slag in de school.
„De vergrijzing maakt de zorg in
Parkstad steeds complexer, de druk
op het ziekenhuis groeit. Door laagcomplexe zorg onder te brengen bij
de huisarts, verlicht je die druk, sparen we kosten en houden we onze
gezondheidszorg duurzaam betaalbaar”, aldus de HOZL-directeur.

