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Belastingdruk Wetterskip loopt
komende jaren fors op > 23

Gemeenten de dupe van nieuw,
ondermaats telefoonsysteem > 27

investeringen storingen

Ouderen laten wennen aan nieuwe technieken is het doel van een van de nieuwe opleidingen. FOTO SHUTTERSTOCK

NHL Stenden in Leeuwarden en Em-
men en Hanzehogeschool in Gro-
ningen komen met twee nieuwe
hbo-opleidingen: ‘Participatie en
Buurtontwikkeling’ en ‘Zorg en
Technologie’. In de eerstgenoemde
helpen studenten een handje bij het
plannen van ontmoetingen tussen
buren in een wijk of dorp. In de twee-
de (alleen aangeboden door NHL
Stenden) leren studenten techniek
in te voeren in de zorg.

Dat laatste is nodig, want in veruit
de meeste gemeenten in Friesland,
Groningen en Drenthe ligt het per-
centage 65-plussers dicht bij de 25
procent, blijkt uit cijfers van het
Centraal Bureau voor de Statistiek.
De komende jaren zal dat stijgen.
Het aantal handjes in de zorgsector
daalt daarentegen. Mede door ver-
grijzing is extra inzet op leefbaar-
heid in dorpen van belang.

In overheidsbeleid is het al jaren
de wens om techniek in te voeren,
maar in de praktijk blijkt dat lastig,
zegt Gijs Terlouw. Hij is docent-on-
derzoeker en teamleider Master
Health Innovation bij NHL Stenden.
„De mensen die in de haarvaten van
een organisatie zitten en technolo-
gie omarmen, missen we nog. Tech-
nologische innovatie wordt achter
een bureau geschreven.”

„De laatste jaren is het besef geko-
men: je kunt niet zomaar technolo-
gie invoeren”, zegt Terlouw. Veel in-
stellingen kochten in recente jaren
bijvoorbeeld een digitale ‘tovertafel’
om ouderen met dementie in bewe-
ging te brengen. „Een impulsaan-
koop, want bij een groot deel van de
instellingen ligt-ie te verstoffen.”

Bij Zorg en Technologie leren stu-
denten technologie in te voeren op
de werkvloer. Bijvoorbeeld een bed-
valzender, die het meldt als er een
bewoner uit bed valt. Zo’n apparaat
scheelt de medewerker zes rondjes
lopen. Terlouw: „Toch kun je dat niet
zomaar aanschaffen. Een zorgmede-
werker verliest persoonlijke contro-
le; dat accepteert niet iedereen ge-
lijk.” Daar is uitleg en hulp bij nodig.

Desondanks is de noodzaak voor

technologie er wel: de zorg wordt
minder arbeidsintensief en beter,
vindt Terlouw. „Met zo’n bedvalzen-
der hoeft de zorgmedewerker niet
steeds te denken: ik moet dóór met
mijn controlerondje. Hij kan echt
aandacht schenken aan de persoon
die uit bed gevallen is.”

Met de opleiding Participatie en
Buurtontwikkeling leren studenten
initiatieven in dorpen en buurten op
te zetten. „Door een verschuiving
van verzorgingsstaat naar participa-
tiesamenleving komt zorg meer aan
op buurten, wijken, dorpen en net-
werken”, vertelt Jisca Kuiper, docent
sociale academie van Hanzehoge-
school.

De opleiding moet zorgen dat
buurten leefbaar blijven, zegt Kui-
per. „Vergrijzing is een voorbeeld
waar deze student zich mee bezig
kan houden. Je kunt jarenlang naast

je oude buurvrouw wonen zonder
dat je bedenkt dat het handig is om
een keer een boodschapje te doen.”

Zulk werk werd al wel gedaan door
sociaal werkers (hbo bachelor-ni-
veau), maar in de praktijk zijn zij
meer bezig met ingewikkelde hulp-
vragen op beleidsniveau. De studen-
ten met deze opleiding gaan echt de
wijk in. Zij kunnen helpen bij allerlei
ontwikkelingen in de buurt: sociale
armoede, energietransitie, leefbaar-
heid in krimpregio’s en langer thuis
wonen van ouderen.

„Deze studenten worden de brug-
genbouwers, de spin in het web. Zij
leggen verbindingen met de goede
professionals”, vult Marjolanda
Hendriksen, teamleider en studie-
coach bij Participatie en Buurtont-
wikkeling op NHL Stenden, aan. „Als
dat niet gebeurt, bloeden sommige
initiatieven dood of blijven partijen
langs elkaar heen werken.”

De opleidingen starten 22 septem-
ber. Beide studies zijn op het niveau
Associate Degree (AD): praktijkge-
richte, twee jaar durende hbo-oplei-
dingen. Deeltijd, dus geschikt voor
mensen die al in de praktijk werken
en zich op deze problemen willen
richten.

Twee nieuwe opleidingen
haken in op vergrijzing
WOUTER HOVING

LEEUWARDEN De zorg kampt met
grote tekorten, terwijl de vergrij-
zing toeneemt. Nieuwe opleidin-
gen in Leeuwarden, Emmen en
Groningen moeten een oplossing
bieden voor deze problemen.

‘Deze studenten
worden de
bruggenbouwers,
de spin in het web’
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GRONINGEN De afdeling
kinderhartchirurgie van het
UMCG blijft langer in onze-
kerheid over het voortbe-
staan van het centrum. De
Nederlandse Zorgautoriteit
(NZA) heeft meer tijd nodig
voor het vervolgonderzoek
naar de beste locaties om de
kinderhartchirurgie te con-
centreren. Eind september
moet het rapport er liggen.
Eind vorig jaar ontstond in
het UMCG, het UMC Leiden
en het AMC opschudding
doordat toenmalig gezond-
heidsminister Hugo de
Jonge de kinderhartchirur-
gie wilde concentreren in
Rotterdam en Utrecht.

Vertraging rapport
kinderhartcentra

LEEUWARDEN Een fietser is
dinsdagmiddag gewond
geraakt door een aanrijding
met een auto op de kruising
van de Holwortel met de
Stinzenflora in Leeuwarden.
Ambulancepersoneel heeft
het slachtoffer ter plekke
gecontroleerd en naar het
ziekenhuis gebracht.

Fietser gewond bij
botsing met auto

meer nieuws
> www.lc.nl

ER ZITTEN GEEN
LACUNES, MAAR
KRATERS IN DE
BEWIJSLAST

In het artikel ‘Hoe blijft een
driedaags festival nog be-
taalbaar?’ in de krant van
dinsdag stond dat de munt-
prijs op Pinkpop, voor bij-
voorbeeld bier en douchen,
3,50 euro was. Dat moet 3,20
euro zijn.

De aarde is wereldwijd
gemiddeld 1,2 graad warmer
geworden vergeleken met
de pre-industriële tijd en
niet 1,5 graad, zoals we
maandag schreven in het
verslag van de Toogdag voor
de Wadden.
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