
Zorg en welzijn

Voor het thema Zorg en Welzijn zijn aparte dorpsdagboeken rondgedeeld. We hebben 
hiervoor gekozen, omdat dit thema het oorspronkelijke aandachtsveld is van Afferden 
Samen Beter. Hieruit zijn mooie wensen en dromen naar voren gekomen. Wat opvallend 
is, is dat veel van deze boeken tóch vooral gaan om andere zaken m.b.t. leefbaarheid 
dan thema zorg en welzijn. 

• Men heeft voornamelijk wensen in het soort hulpverleners dat zich in het 
gezondheidscentrum gaat vestigen. Vaker genoemd worden de huisartsen, het 
consultatiebureau, de apotheek, de fysio, GGZ/psycholoog, 
thuiszorg/aanspreekpunt ouderen en Noaberzorg. Daarnaast worden tandarts, 
verloskundige, manuele therapie, logopedist, diëtist, mindfullness, yoga, zorg voor 
mensen met dementie en hulp bij levensvragen genoemd. Een woonzorgcentrum 
of soortgelijk iets wordt verschillende keren genoemd. 

• Langer (thuis of elders) in het eigen dorp kunnen blijven wonen bij ouder 
worden is een terugkerend onderwerp. 

• Het nieuwe gezondheidscentrum heeft een missie/visie en uitgangspunten 
nodig om zorgvuldig te kunnen starten. In de dorpsdagboeken komen 
aanwijzingen/ input hiervoor naar voren: eenheid, voor alle leeftijden, bijdragen 
aan leefbaarheid, betekenisvol leven, aandacht voor welzijn en je goed blijven 
voelen, bereikbaarheid en samenwerking tussen alle professionals. Men vindt het 
daarnaast belangrijk dat er goede contacten zijn met o.a. het ziekenhuis en dat de 
huisartsenpraktijk kan uitbreiden. 

• Qua fysieke ruimte wordt genoemd dat alles onder één dak komt, wellicht 
ook gecombineerd met opvang, béjèn, sport, school en welzijn. Men wenst een 
modern gebouw met voldoende ruimte. 

• Dorps coöperatie: dit onderwerp komt regelmatig ter sprake bij Afferden 
Samen Beter. Hoewel dit onderwerp niet expliciet in de dorpsdagboeken naar 
voren komt, worden wel zaken genoemd die onder een dorpscoöperatie zouden 
kunnen vallen. Bijvoorbeeld: samenbrengen van vraag en aanbod van vrijwilligers, 
organiseren van een ouderenbuddy, kinderoppas, mensen halen en brengen en 
bij elkaar aanschuiven. Maar ook een systeem voor het bekendmaken van 
overlijden van mensen uit het dorp en welkom aan nieuwe bewoners worden 
genoemd

• Ouderen moeten zelf aan zet blijven. Niet verwennen, maar laten doen wat ze nog 
kunnen (zelfredzaamheid)
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