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Langer zelfstandig thuis wonen
Sparen voor zorg op je oude dag
In het Algemeen Dagblad van 14 augustus 2019 stond een artikel over het belang van
sparen voor zorg op je oude dag. Nuttige informatie en toelichting op de zorgkosten die
onvermijdelijk een rol spelen als je wat ouder en wat minder gezond wordt.
Mantelzorg, wijkverpleging en huishoudelijke hulp ( al dan niet via de Wet
maatschappelijke ondersteuning) passeren de revue. Ook aanpassingen in huis, de
verschillende woon(zorg)vormen en de overgang naar het (particuliere) verpleeghuis
worden benoemd. Voor een aantal zaken betaal je eigen bijdragen of moet je op een
andere manier kosten voor eigen rekening nemen. Niet alle vormen van zorg en
ondersteuning worden volledig uit de “algemene middelen” betaald.
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Wij hadden het artikel graag als bijlage bij de nieuwsbrief aangeboden. In verband met
auteursrechten is dat helaas niet mogelijk.
Wie kan je helpen?
Dat sparen voor je oude dag zinvol is, is duidelijk. Maar wie kan je helpen op het moment
dat je als zelfstandig wonende oudere hulp of ondersteuning nodig hebt?
In de nieuwsbrief van het platform IkWoonLeefZorg van vorige week wordt in een tweetal
artikelen ingegaan op de mogelijkheden.
Het platform IkWoonLeefZorg is een initiatief van Rabobank en Interpolis. Bevat een schat
aan informatie, met heel af en toe een verwijzing naar de diensten van de initiatiefnemers.
Het artikel “Langer zelfstandig thuiswonen, wie helpt” kan je hier lezen.
Nauw verbonden met zelfstandig thuis wonen en het kunnen inroepen van hulp, is het
hebben van een goed netwerk. Niet alleen de naaste familie, maar ook vrienden,
kennissen en buren. De informatie over dit onderwerp lees je hier. Leuk is dat het platform
ook verwijst naar een hulpmiddel waarin je de namen van de mensen binnen je netwerk
kunt invullen. Dit hulpmiddel “WieisWie” is binnen BeterOud
ontwikkeld.
Als NVOG / KNVG hebben wij daar ook aan meegewerkt.
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