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Samen Zorgen Huis

Voorstel

1. Kennis te nemen van de brief van het Samen Zorgen Buro
2. In te stemmen met ontwerp-antwoordbrief
3. De raad via de TILS-lijst te informeren

Inleiding

Het Samen Zorgen Buro wil, na een mislukte poging in 2008/2009, opnieuw bezien of het
mogelijk is een Samen Zorgen Huis te realiseren in Weert.
Een Samen Zorgen Huis komt neer op een ziekenboeg in de wijk, die wordt gerund door
vrijwi ll igers (gemeenscha pszorg) i n com bi natie met zorg professiona ls.

Beoogd effect/doel

Het beoogde effect van een Samen Zorgen Huis is enerzijds het verkorten of voorkomen
van ziekenhuisopname en anderzijds het stimuleren van gemeenschapszin en zorgen voor
elkaar.

Argumenten

2.1 Het idee is sympathiek, maar het is te vroeg om een standpunt in te kunnen
nemen
Het Samen Zorgen Buro heeft alleen nog maar het initiatief richting de gemeente
genomen. Wij tonen een positieve grondhouding en zijn bereid in een volgende fase waar
mogelijk te faciliteren. Dit geeft het Samen Zorgen Buro voldoende vertrouwen een
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volgende stap te zetten r¡chting de voornaamste sleutelspelers, te weten
zorgverzekeraar(s) en SJG Weert.

Kanttekeningen en risico's

2.1 Draagvlak verkrijgen is geen vanzelfsprekendheid
Er is in 2008 en 2009 - ook door de gemeente - veel tijd en geld gestoken in een poging
een Samen Zorgen Huis in Weert te realiseren. Uiteindelijk hebben de belangrijkste
(zorg -) partijen zich, vooral vanwege fi nanciële risico's, teru ggetrokken.
Wellicht is de tijd nu wel rijp, maar de partijen die het grootste (financiële) belang hebben,
zorgverzekeraars en ziekenhuis, zullen bereid moeten zijn de schouders er mee onder te
zetten.
Dat is slechts een begin. De basis voor zo'n initiatief ligt vooral bij een grote groep
vrijwilligers en die is er (nog) niet. Destijds was er een stichting Samen Zorgen Huis in
Boshoven opgericht, waarvan het bestuur zich tot het uiterste heeft ingespannen. Ook de
woningcorporatie was bereid mee te werken aan de (ver-)bouw van een geschikte
voorziening.
Het is daarom van belang stap voor stap te bezien of, en zo ja welke, gemeentelijke rol
wenselijk is.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Geen.

Uitvoering/evaluatle
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Aan
Samen Zorgen Buro
Scheepsbouwkade 17-Lg
60014D Weeft

Weert, 2 januari 2017

Onderwerp : Samen Zorgen Huis
Ons kenmerk : 2tl6/32718

Geachte heer van der Hooft,

Op26 november 2016 heeft u ons gevraagd medewerking te verlenen aan de realisatie
van een Samen Zorgen Huis in Weert. Op 9 december 2016 heeft u dit verzoek
mondeling toegelicht in een gesprek met wethouder Sterk. In deze brief geven wij u
antwoord.

In zijn algemeenheid is de gemeente Weert voorstander van innovatie c.q. verbeteringen
in het sociale domein. Daar waar onze inwoners er baat bij hebben, willen wij meewerken
aan ontschotting van budgetten en het vergroten van ketenkwaliteit. Het staat voor ons
buiten kijf dat samenwerking de sleutel is tot échte veranderingen.
Wij vinden het dan ook een sympathiek idee dat u opnieuw wilt bezien of de realisatie
van een Samen Zorgen Huis in Weert mogelijk is. Wij zijn weliswaar niet verantwoordelijk
voor veranderingen in het aanbod van medische en verpleegkundige zorg, maar wel voor
de aanpalende hulp en ondersteuning, zoals Wmo, mantelzorg en vrijwilligerswerk.

U geeft aan nog geen concrete stappen te hebben gezet om het draagvlak bij
sleutelspelers te peilen.
We hebben afgesproken dat u in de eerste plaats het initiatief neemt richting
zorgverzekeraar(s) en het SJG Weert en dat u in het eerste kwartaal van 20L7 hierover
naar ons terugkoppelt. Vervolgens bezien wij samen eventuele vervolgstappen. Indien we
gezamenlijk concluderen dat er sprake is van een perspectiefrijk initiatief, zijn wij graag
bereid u waar mogelijk te faciliteren.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

M.H.F. Knaapen
gemeentesecretaris bu
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Wilhelminasingel 101,
600lGS Weert.

Onderwerp: Samen Zorgen Huis
Weert, 26 november 2016.

Geachte Burgemeester Wethouders en Raadsleden,

Op 24 november was het landelijk nieuws dat er een opnamestop was voor pat¡ënten in het
Zuyderlandziekenhuis in Heerlen. De NOS en Nieuwsuur besteden er uitgebreid aandacht aan.
De problematiek in Heerlen is exemplarisch voor wat ons te wachten staat in Nederland.
ln 2005 voorzag ik deze problematiek. Tussen 2008 - 2009 heb ¡k het init¡atief genomen om een in de
wijk Eoshoven een eerste Samen Zorgen Huis, een 'bijna thuis ziekenhuis', te realiseren. Dat is toen niet
gelukt.
Gezien de actuele problematiek vraag ik de Gemeente Weert of jullie opnieuw naar deze problematiek
willen kijken?

Niet alleen de zieke medemens en diens naasten hebben baad bij een Samen Zorgen Huis.
Onze multiculturele samenleving en deze tijd vraagt om activiteiten, handelingen van mensen, jong en
oud, waarbij 'zij' en 'wij' elkaar werkelijk beter leren kennen. Leren elkaar te waarderen op goed gedrag.
Groeien naar een samenleving waarin wij, met respect voor ieders eigenheid, het werkelijk Samen Doen,
Dit gebeurt nu onvoldoende in onze samenleving bijvoorbeeld in scholen en in sport.

Als zorgarchitect/ wijkverpleegkundige (niet praktizerend) probeer ik dit op lokale schaal te
bewerkstelligen door Samen te gaan Zorgen voor de ernstig zieke medemens. Daarvoor wil ik ergens een
eerste Samen Zorgen Huis tot ontplooiing brengen. Een 'bijna ziekenhuis thuis'waar liefdevolle én
deskundige (zieken)zorg wordt geboden. Uitgaande van de zieke medemens, diens naasten, de
gemeenschap en professionele krachten. Dat dit haalbaar is heb ik onder andere geleerd door mijn
werken in het Franciscus Hospice in Weert en het Jozefhuis in Roggel.



Ondanks een breed onderschreven behoefte en steun o.a. van de Provincie Limburg, Medita de directie
van het SJG en de Czgroep om ergens een voorbeeld van een Samen Zorgen Huis in Limburg te realiseren
is dat na twee pogingen nog niet gelukt. Dit ook ondanks een goed ondernemingsplan wat door Kuppens
Advies in opdracht van mijn Samen Zorgen Buro is opgesteld.
De realiteit is dat diverse partijen zeggen dat dit een waardevol initiatief is en dat ze mee gaan werken
maar dit uiteindelijk niet DOEN. Zij maken mijn Samen Zorgen plannen, die zorgvuldig opgebouwd
dienen te worden, ondergeschikt aan andere doelstellingen (bijvoorbeeld domeinbelangen).

Tot nu blijkt er geen doorzettingskracht te zijn die alle betrokkenen bij het werkelijke doel van Samen
Zorgen kan houden.

Het belang om nu in Europa aan een samenleving te werken waarin wij van jongs af aan echt elkaar leren
kennen, waarderen en voor elkaar willen zorgen, wordt elke dag duidelijker. Daarom blijf ik zoeken naar
een kracht die mij echt kan en wil helpen om een eerste voorbeeld van een Samen Zorgen Huis.

Kunt u helpen?
Uiteraard wil ik graag meer informatie b¡eden.

Met vriendelijke groet

Pieter

Somen Zorgen Buro
Pieler von der Hooft
Zorgorchitecl, wijkverpleegkundige (niet proktiserend)
Sommie von der Hoofl i.o.
Scheepsbouwkode 17 - 18
ó00'l AD Weert
T 0495 52ó503 06 41880129
E somenzorqen@home.nl
W www.somenzorgen buro.nl



Van:
Verzonden:
Aan:

cc:
Onderwerp:
Bijlagen:

Samen Zorgen < samenzorgen@ home.nl >

zaterdag 26 november 20L6 L6:54
Beenders, Conny (C); Buuren, Gerrit (G); Cardinaal, John (J); Duijsters, DuUsters (K);

Eijk van, Wendy (W); Engelen, Joey (J); Engelen, Marinel (M); Nouwen, John (JM);

Geelen, Tessa (T); Goubet, Jeroen (J); Heesakkers, J; Heuvelvan den, Martijn (M);

Jacobs, Carla (C); Kadra, Fanida (K); Kusters, Leon (L); Kusters, Peter (P); Linskens,
Nicky (N); B Peterse; Sijben, Pierre (P); Stals, Hendrik (H); Stokbroeks, Marie-Michèle
(MM); Verheggen, René (R); Vossen, jeffrey (J); Werps, Erik (E); Winters, Suzanne (S);

Yucel, Fatih (F); Zaaboul, Malika (M); Zincken, Rolf (R); Heuvelmans, L; Gemert van, T;

Bent van dan, N; N'ljs, T; H.Stribos@weert.nl; Wolfs, Madeleine (M); Otten, Paul (P);

Gemeente; Eerselvan, Frans (AF); Sterk, Paul (P); Gabriels, Geert (G); Gemeente
'Samen Zorgen'
Samen Zorgen Huis een 'bijna ziekenhuis thuis'
Samen Zorgen Gemeente Weert.pdf

Geacht College van Burgemeester en Wethouders, Raadsleden,

Wij hebben in Nederland misschien wel de beste gezondheidszorg van de wereld. Dat neemt niet weg dat er in de
zorg voor de zieke medemens ontwikkelingen zijn waarover wij ons zorgen dienen te maken. De recente
opnamestop voor ernstig zieke mensen in het Zuyderlandziekenhuis in Heerlen kan ook in Weert gebeuren.

ln 2008 -2OO9 zijn wij in Weert bezig geweest met een eerste opzet om te komen tot een Samen Zorgen Huis.
Helaas is dat niet tot stand gekomen.
De recente ontwikkeling in het Zuyderlandziekenhuis zijn voor mij aanleiding om mij opnieuw tot u te richten met de
vraag zoals verwoord in de brief '5amen Zorgen Gemeente Weert' (b'ljlage)

Benieuwd naar uw reactie en met vriendelijke groet

Pieter

Somen Zorgen Buro
Pieter von der Hooft
zorgorchitect, wijkverpleeg kundige (niet proktiserend)
Sommie von der Hooft í.o.
Scheepsbouwkode lB
ó001 AD Weert
r 0495 526503 06 41880129
E somenzorgen@home.nl
W www.somenzorgenburo.nl

Disclaimer
Dít berícht is uitsluítend bestemd voor de geadresseerde.

Heeft u dit bericht per abuis ontvangen, dan verzoeken wij u het te vernietigen en de dfzender te informeren. Bent u niet de geadresseerde, dan is kennisneming,
openbaarmøking, vermenigvuldiging, vercpreiding en/ofinþrmatie aan derden niet toegestaan.
Bij twíjfel of vragen lønt u contact opnemen met samenzorgen(ùhguet!
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Samen Zorgen
liefdevolle zorg in samenhang met gemeenschapszorg, buurtzorg

Samen Zorgen Huis
doorbraak- en voorbeeld project

opeez uyaat men yoo¿ elkaa¿ zoaplt $ het leven goed

$amen Zorgen Buro
november 2015
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Het Samen Zorgen Huis (in oprichting)



Het Samen Zorgen Huis (SZH) is een ziekenboeg in de wijk waarbij de karakteristiek van de
zorg niet door en voor maar vanuit is niet door de professionals voor de cliënt of
hulpvrager maar vanuit de bewoners in die wijk: Stichting Samen Zorgen Huis ......
Daarmee willen wij de verantwoordelijkheid van de zorg op vier, in plaats van de drie
bekende zorgkrachten leggen. Aan zelfzorg, mantelzorg en beroepsmatige zorg wordt
gemeenschapszorg toegevoegd. Dan is er Samen Zorgen.
Alle betrokkenen dienen zich bewust te zijn van de (on)mogelijkheden waarin de
(zieken)zorg nu en in de nabije toekomst verkeerd. Professionele zorg organisaties mogen
alleen dan meedoen als ze het beginsel van "durven delen van zorg" gaan toepassen. De
stelregel "wij zijn eindverantwoordelijk in de zorg" wordt uitgebreid naar "hoe kunnen wij de
zorg op een verantwoorde manier delen met de samenleving".
ln de wijk moet een proces van "durven aangaan van zorg" op gang gebracht worden. Aan
beide kanten zal dit niet vanzelf ontstaan. Het behoeft leiding en begeleiding van
deskundigen op het gebied van gemeenschapszorg in relatie met zorg voor zieke mensen.
De methodiek van gemeenschapszorg/ samen zorgen die ontwikkeld is door het
Samen Zorgen Bureau speelt hierbij een (bege)leidende rol. Het is belangrijk te beseffen dat
een SZH project zich al lerende in de praktijk moet ontwikkelen. Daarbij wordt er naar
gestreefd om ons gedrag 'hoe om te gaan met ziek zijn' te veranderen. Met nadruk worden
er jongeren vanaf de basisschool bij betrokken en streeft het Samen Zorgen Bureau ernaar
om gebruik te kunnen maken van de diversiteit van onze samenleving. Het innovatieve is dat
met dit project de zorg weer de verantwoordelijkheid voor de gehele samenleving wordt.

De medische en verpleegkundige zorg in het Samen Zorgen Huis
ln dit huis kunnen zieke mensen direct, tijdelijk en continue (maximaal 6 maanden) worden
opgenomen vanuit de thuissituatie, het ziekenhuis en ook vanuit het verpleeghuis.
De opvang en zorg is zodanig ingericht dat zowel medische, verpleegkundige hulp,
behandeling, observatie en revalidatie mogelijk is. Dit alles in evenwaardige samenhang met
de zorg die de zieke voor zich zelf heeft, de mantelzorg en de gemeenschapszorg. De

opvang wordt dicht bij huis, in een vertrouwde omgeving geleverd.
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Langdurige zorg. Hoewel de wortels en de inbedding van het SZH vooral binnen de
gemeenschap een plaats moet krijgen, zullen patiënten door huisartsen, het ziekenhuis en
zorginstellingen doorverwezen worden naar het SZH. Voor een gedeelte is de huisarts dus in
eerste instantie verantwoordelijk voor de medische zorg aan de zieke patiënt en voor een

ander gedeelte is dat de ziekenhuis specialist zoals dat nu het geval is bij opname in het

ziekenhuis. Deze positie brengt met zich mee dat er - anno 2015 - nog geen vergelijkbare
voorzieningen zijn die als voorbeeldfunctie voor het SZH project kunnen dienen.

De doelgroep
Het gebruik van het Samen Zorgen Huis zal voor een belangrijk gedeelte komen van
mensen die ziek zijn in de leeftijd boven de 65 jaar. Die vormen nu ook het grootst aantal van
de ziekenhuis opnames. Maar opname van jongere mensen is ook voorstelbaar. Er is een
keuze mogelijkheid van de zieke zelf om al dan niet gebruik te maken van hun eigen
wijkziekenboeg of datze liever naar het ziekenhuis gaan. De 12 appartementen worden
zodanig gebouwd dat indien nodig en gewenst, familieleden mee opgenomen kunnen
worden. Dit betekent ook dat de mogelijkheid groot is om de mantelzorg er bij te betrokken te

houden of te krijgen.
Het gaat om somatisch zieke mensen maar ook mensen met psychogeriatrische
probtematiek. Door de multicomplexe vraagstukken is een eenduidige omschrijving niet

mogelijk. ln de praktijk van het SZH zal een opname commissie de opnames gaan
evalueren.
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Op basis van de huidige casuTstiek hebben in 2009 huisartsen, specialisten, zorginstellingen
en het Samen Zorgen Buro de volgende groepen benoemd:

- chronische COPD patiënten die vaak in de thuissituatie een terugval hebben
- oncologische patiënten in een bepaald stadium van hun ziekzijn waarbij een

ziekenhuis opname gebruikt wordt om de conditie te verbeteren
- chronische diabetes patiënten met acute verslechtering
- patiënten met chronische hart- en vaatziekten
- mensen met neurologische problematiek zoals multiple sclerose en CVA
- patiënten die vocht- en of medicatietoediening per infuus nodig hebben b.v. mensen

in een verslechterde voedingstoestand t.g.v. diarree
- ouderen die ter observatie een korte periode opgenomen moeten worden
- orthopedische patiënten die vanwege ontbreken van mantelzorg niet na de operatie

naar huis kunnen. De val- en opstaan-groep.
- cardiologische patiënten die nu wachten op een operatie in specialistische centra.
- cliënten die nog enigszins moeten revalideren voordat ze naar huis kunnen
- cliënten die wachten op een opname in een verpleeghuis
- herstel na medische behandeling b.v. bijwonden zoals decubitus en brandwonden
- terminale patiënten die niet thuis kunnen zijn
- mensen met ziektebeelden waarbij bepaalde complicerende infecties zijn en onder

specialistisch zorg op afstand van het ziekenhuis behandeld en verzorgd kunnen
worden . Bijvoorbeeld MRSA infectie of wonende in een risicogebied voor MRSA
besmetting, Norovirus

- respijtzorg; bij overbelasting van de mantelzorg
- de zogenaamde "vrijdagmiddag patiënt"
- opnames waarbij de sociale factor een belangrijke rol invullen
- zware psychogeriatrische cliënten maken geen onderdeel uit van de doelgroep

Actueel is de discussie over de dure Spoedeisende Hulp Afdeling van de ziekenhuizen. Er
zijn al ziekenhuizen waar driekwart van de acute vragen komt van de chronische patiënten
genoemd onder de bovenste 7 patiëntengroepen.

Opnameduur
Mensen kunnen opgenomen worden voor minder dan een dag tot maximaal 6 maanden. ln
eerste instantie gaat het om een opnameduur van drie maanden. Hiermee kan het Samen
Zorgen Huis haar karakteristiek van wijkziekenboeg waar directe opname mogelijk is

behouden. Zo wordt voorkomen dat het een verpleeghuis wordt.

De organisatie
Het Samen Zorgen Buro is ideeëndrager van gemeenschapszorg & Samen Zorgen, én van
een Samen Zorgen Huis. Het Buro richt zich erop om in de samenleving op zoek te gaan
naar (zieken)zorg talenten van 'gewone mensen' (ook jongeren), deze te vormen en te
binden. Tegelijkertijd spant het Buro zich in om voor de geheel andere manier van
(zieken)zorg, Samen Zorgen, bewustwording en draagvlak in de professionele zorgwereld én
in het ondenruijs met name het basisonderwijs, te verkrijgen.
Betrokkenen worden door het Samen Zorgen Buro (bege)leidt in het nemen van
verantwoordelijkheid en initiatief om te komen tot een draagvlak in de samenleving. Met
name in het "durven delen van zorg" en "durven aangaan van zorg". Dit zijn de essentiële
processen om te komen tot een nieuwe zorgorganisatie, het 'Samen Zorgen Huis'.
De huisartsen zijn de medische verantwoordelijke. De stichting gaat samenwerking aan
onder andere met de huisartsen, ziekenhuis, een organisatie voor thuiszorg, een
woningcorporatie, Gemeente en Provincie.
De rode draad is steeds de gedachte van ontwikkelen van (zieken)zorg talent onder'gewone
mensen', gemeenschapszorg. Om dit geheelte realiseren gaat een opdrachtgever b.v. een
gemeente, een samenwerking aan met het de ideeëndrager, het Samen Zorgen Bureau.
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Het gebouw
Een geschikle logltjg.in de nabijheid van een centrum van een gemeente kan een prima
plaats zijn. Een SZH bestaat uit 10 - 14 zorgappartementen waãrin een ziekenkamer, zit-
eetkamer, een keukenblok en badkamer aanwezig is. Er is een centrale ontvangsthal, een
centrale keuken, een huiskamer cq. ontmoetingsruimte, een slaapkamer voor dé vrijwilliger,
een fysio praktijkruimte, een kantoorruimte, spreekkamer/ vergaderruimte, toiletten,-berging,
afvalruimte, scootmobielruimte.
De mogelijkheid om er senioren appartementen aan vast te bouwen zou zeker ook
meegenomen moeten worden. lndien nodig kan er zorg verleend worden vanuit de wijk
danwel vanuit het SZH. ln de organisatie zijn deze beide van elkaar gescheiden.

De financiering
Er zijn drie financieringsvraagstukken.
1. De financiering van de ontwikkeling van het project tot aan de opening.
Dit is een apart traject welk kan lopen via de lokale- provinciale- of rijksoverheid waarbij ook
andere partners betrokken kunnen worden zoals een domeineigenaar of een
woningstichting.

2. De financiering van het vrijwilligerswerk en het gebouw.
De organisatie van het vrijwilligerswerk behoeft in de exploitatiefase de ondersteuning van
1,3 betaalde coördinatoren. Coördinatoren die bekend zijn op terrein van de ziekenzorg en
op het terrein van welzijnswerk. De financieringsregeling van de coördinatorfunctie in
hospices zou daarvoor model kunnen staan maar ook de bestaande financieringen in het
welzijnswerk.
De kosten van een Samen Zorgen Huis gebouw worden begroot tussen € 1.500.000,00. en
€ 2.500.000,-- .D¡t is exclusief senioren appartementen en exclusief kosten van inrichting.
Daarvoor moet gezocht worden naar'slimme oplossingen'. Met de ziektekostenverzekering
zal onderhandeld moeten worden om de gebouwelijke kosten uit bestaande financieringen
te kunnen inzetten voor "de niet erkende" zorgorganisatie, Stichting Samen Zorqen Huis.....
Daarnaast zal een gedeelte van de kosten ook uit maatschappelijke sponsoring tot stand
gebracht moeten worden. Ook hiervoor kan de financiering van hospices model staan.

3. De financiering van alle professionele zorg in de exploitatiefase.
Deze geldstroom gaat in feite buiten stichting Samen Zorgen Huis...om en kan uit bestaande
regeling zoals de ziektekostenverzekering en de WMO gebeuren. Een strikte scheiding is nu
nog niet mogel¡k. Met alle betrokken partijen die een stukje van de zorg financieren zullen
gesprekken plaats moeten vinden waarbij de stichting Samen Zorgen Huis eveneens
gesprekspartner is. ln de voorbereidingsfase zullen met alle partijen concrete
financieringsafspraken gemaakt gaan worden over financiering van de zorg in het SZH.
Zoals onder punt 2 aangegeven wordt dan ook gekeken welke componenten van
financiering voor b.v. huisvesting- en inrichtingskosten ten bate van Stichting SZH ingezet
kunnen worden.
Kostenvergelijking.
De kostprijs voor een dag opname in het Samen Zorgen Huis bedraagt € 250,--. Die van een
ziekenhuis begroten wij op € 500,--.

Sumen lorgen Buro
Pieter von der Hooft
Scheepsbouwkode lB
ó001 AD Weert
somenzorgen@home.nl
www.somenzorgenburo. nl
0495 52ó503
06 41880129
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Samen Zorgen
eenvoudige woorden, heel gewoon

het gaat om jou

wanneer jij echt ziek bent
heel anders bent dan gewoon

Samen Zorgen
liefdevotle zorg in samenhang met gemeenschapszorg, buurtzorg

I

het gaat om jou als er minder of zelfs geen zekerheden meer zijn
ziek misselijk zonder hoop verdrietig kwaad pijn dorst en misschien wel angstig
en misschien toch ook krachtig vriendel'rjk warm dankbaar humoristisch openhartig

het gaat om jouw naaste
die voor jouw drinken en eten zorgt moed heeft troost geeft maar misschien niet altijd
die jouw helpt op het toilet wast slaapt waakt naast jou in jullie bed
die moe is en misschien vastloopt en niet meer weet, hoe nu verder

het gaat om jouw dokter
het gaat om jouw verpleegkundige die alles doet
onderzoeken behandelen observeren verzorgen verplegen en verder helpen

het gaat om jouw hulp in huis
die zorgt voor jullie met een net en schoon thuis

het gaat om vele mensen uit de gemeenschap om jou heen
volwassen en jonge 'mensen van goede wil' die ook naar jullie willen luisteren en leren die
jullie vragen om hulp horen en begrijpen
die samen met jullie en met de dokter de verpleegkundige de hulp in huis gaan helpen
jongeren en ouderen die er voor jullie allemaal willen zijn

Samen Zorgen Huis
dat de goede gedachte met ons mag zijn
dat wij werkelijk leren wat 'durven delen van zorg' betekent
dat wij werkelijk leren wat 'durven aangaan van zorg' betekent
dan is er liefdevolle én deskundige zorg voor de zieke medemens
dan groeit Zorgwaar wij allemaal beter van worden
Zorg van ons allemaal

Samen Zorgen
Eenvoudige woorden {nog} niet gewoon.

Pietervan der Hooft
zorgarchitect
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