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Run op tijdelijke zorgplekken
MARCEL LOODEN

WINSCHOTEN De vraag naar tijdelij-
ke opvang bij de zorgstichting Oos-
terlengte is erg groot. De twintig
beschikbare bedden zijn voortdu-
rend bezet.

,,Het gaat bij die opvang om zoge-
noemde kortdurende eerstelijns
zorg’’, stelt directeur Hennie San-
ders van Oosterlengte. ,,Het betreft
mensen die net uit het ziekenhuis
zijn gekomen maar nog niet naar
huis kunnen. Of van wie de mantel-
zorger een tijdje niet kan helpen. Zij

kunnen bij ons terecht en we krijgen
heel veel verzoeken daarvoor. Dat
maakt duidelijk dat de behoefte aan
zo’n voorziening groot is in een ge-
bied dat aan het vergrijzen is.’’

Sanders benadrukt dat de verzoe-
ken altijd gepaard gaan met een me-
dische indicatie van huisarts of zie-
kenhuis. ,,Dat is nodig om iemand
tijdelijk op te kunnen nemen.’’

Oosterlengte heeft verpleeg- en
zorgcentra in Winschoten en de dor-
pen daaromheen met in totaal 510
bedden. ,,De bedden voor tijdelijke
opvang hebben we verspreid over
verschillende locaties. En overal

Oosterlengte:
alleen tijdelijke
cliënten uit eigen
werkgebied
geldt dat als zo’n tijdelijk bed vrij-
komt, het meteen weer bezet is.’’

De behoefte is zelfs zo groot dat
Oosterlengte geen mensen van bui-
ten haar werkgebied (de gemeenten
Oldambt, Bellingwedde en Pekela)
meer opvangt. ,,We kregen ook aan-
vragen van buiten dat gebied maar

die moeten we helaas weigeren. An-
ders zijn die twintig bedden hele-
maal niet toereikend.’’

Een aantal van die bedden staat in
Old Wolde in Winschoten, het groot-
ste verpleegcentrum van Ooster-
lengte. Daar wordt zware zorg ver-
leend. ,,De bedden voor tijdelijke op-
vang daar zijn dan ook voor mensen
die zware zorg nodig hebben’’, aldus
Sanders. ,,En ook daar is veel behoef-
te aan.’’

Andere zorginstellingen in de re-
gio spelen inmiddels ook in op de
behoefte aan tijdelijke opvang en
houden daar bedden voor vrij. Hennie Sanders


