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ONZE OUDEREN VERDIENEN ONZE BESTE ZORG
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ZORGAANBIEDERS IN DE KNEL
Opmerking van een opdrachtgever:
“Het is in de laatste 10 jaar nog niet zo moeizaam geweest in de ouderenzorg als dat wij nu constateren.
Budgetten worden gekort, er moet geld worden teruggegeven en in de media krijgt de zorg veelal negatieve
publiciteit. Er schijnt van alles mis te zijn met de efficiëntie van de organisatie, de kwaliteit van de zorg en
de leefomstandigheden voor ouderen”.
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RESPECT VOOR OUDEREN
Opmerking van een opdrachtgever
“Ouderen die nu gebruik maken van de diensten van de zorgaanbieders waarmee wij werken, waren jong in
de wederopbouw van Nederland. Velen hebben bewust de tweede wereldoorlog meegemaakt en hebben
voor het herstel van Nederland en haar economie geknokt. Wij spreken met ouderen die de
watersnoodramp van 1953 hebben overleefd en mede hebben gezorgd voor een veiliger Nederland. Ouderen
hebben veel meegemaakt en hebben goed voor ons gezorgd. Dat verdient waardering en respect. Het
overheidsbeleid getuigt niet van respect voor ouderen! Er wordt in de uitgaven voor ouderenzorg gekort, men
moet steeds meer zelf gaan betalen en straks zijn er niet eens meer voldoende verpleegplaatsen
beschikbaar in intramurale instellingen ”.
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