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1.

Achtergrond

1.2

1.1

Inleiding

Van 28 maart tot en met 2 april 2010 heeft het kernteam achter het Şefkat
project een bezoek gebracht aan enkele steden (Casablanca; Rabat,
Meknes,Taza en Fes) in Marokko. Het gezelschap stond onder coördinatie
van de voorzitter van Raad van Bestuur de heer Thijs Meulemans. Hij was
verantwoordelijk voor onder meer het in kaart brengen van de overkoepelende zorgstructuur in Marokko. De overige deelnemers zijn professionals
met ieder een eigen rol binnen het project.
De heer Mario de Keijzer, locatiedirecteur Woon-zorgcentrum Nieuw
Beekvliet en Zorghuis Şefkat i.o., heeft zich voornamelijk beziggehouden
met de verschillen in het zorgsysteem tussen Nederland en Marokko.
De heer Deniz Özkanlı, projectleider en Turkse Nederlander, heeft zich
vooral gericht op de verschillen op cultureel vlak en het personeelsbeleid.
Mevrouw Farida Abdellaoui, coördinator Dagverzorging Şefkat, zelf van
Marokkaanse komaf, heeft de overeenkomsten en verschillen tussen
Nederlanden Marokko in kaart gebracht.
De heer Frans Koeman, architect van beroep, heeft zich vooral
beziggehouden met de architectonische aspecten van de verpleeg- en
verzorgingshuizen en met het programma van eisen voor het bouwen van
dergelijke voorzieningen. Tevens heeft hij zich gericht op de inrichting en
sfeerimpressies.
Mevrouw Mariet Paes, directeur PRVMZ heeft zichzelf ten doel gesteld om
er achter te komen hoe de aansluiting tussen informele en professionele
zorg plaatsvindt. Zij is uit eigen initiatief en betrokkenheid meegekomen.
Mevrouw Nurgül Kaşıkçı, communicatiemedewerker Şefkat heeft vooral
zorg gedragen voor de verslaglegging en fotoreportage van de reis.
Het reisgezelschap is bijgestaan en rondgeleid door een MarokkaansNederlandse reisgids de heer Samir Kabbouti van Pure Tadelakt.

In het kader van het te realiseren zorghuis voor Turkse en Marokkaanse
ouderen In Nederland, wil de stuurgroep Şefkat zich meer verdiepen in de
wensen, behoeften en leefwereld van deze ouderen. Zij beoogt dit doel te
realiseren door verschillende middelen, zoals het verrichten van onderzoek
of het in gesprek treden met de doelgroep. Naast het verzamelen van onmisbare feiten en gegevens door kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden, wil de stuurgroep ook meer gevoel krijgen met het land van
herkomst van deze Turkse en Marokkaanse ouderen. Middels een studiereis
naar Marokko, verwacht zij meer inzicht te verkrijgen in onder meer de
volgende hoofdthema’s:


Kennis van beelden over zorg bij eerste generatie Marokkanen;



Leren van methoden en manieren van werken in de zorg in
Marokko. Hoe wordt omgegaan met lastige thema’s zoals wassen,
de rol van de familie, het welzijn van de cliënt, etc.;



Kennis van de Marokkaanse Cultuur, meer feeling krijgen bij de
Marokkanen in Nederland.

Verderop in dit reisverslag zul u de indrukken, observaties en analyses van
de studiereis aantreffen.
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Samenstelling reisgezelschap

2.

Programma

2.1

Zondag 28 maart 2010

Vertrek van Amsterdam naar Luchthaven Mohammed V in Casablanca.
Transfer naar het Hotel.

2.2

Maandag 29 maart 2010

Maroc Alzheimer
Het reisgezelschap is op bezoek gegaan bij de stichting Maroc Alzheimer in
Casablanca en is ontvangen door de heer Mohammed Chafiq, neuroloog en
initiatiefnemer. De stichting staat in contact met 70 neurologen. Geriatrisch
specialisme is nauwelijks aanwezig in Marokko.

meerderheid thuis verzorgd door familie of vrienden, waarbij soms een
huisarts aan te pas komt. In erge gevallen wordt een patiënt doorverwezen
naar een neuroloog. Vanuit de overheid is er nauwelijks aandacht voor de
ziekte Alzheimer, omdat andere ziekten meer prioriteit krijgen. Hierdoor
komt Chafiq veel schrijnende gevallen tegen.
Ouderen die Alzheimer hebben en geen familie, komen terecht bij buren of
vrienden. Wanneer men geen geld en onderdak heeft (gevonden), dan
komt men pas in aanmerking voor staatsopvang.
De heer Chafiq merkt wel dat Alzheimer steeds meer onder de aandacht
komt onder de bevolking. Ook vanuit ongeletterde Marokkanen krijgt hij
geregeld vragen zoals `Is dementie erfelijk?’. Maar in de praktijk komt men
pas aankloppen bij de stichting als de situatie thuis niet meer houdbaar is.
Dit zorgt er ook weer voor dat mantelzorgers, over het algemeen de
vrouwen in huis, steeds vaker overspannen raken door de grote druk.

Volgens Chafiq is de problematiek rondom de ziekte Alzheimer nog
onvoldoende onderkend en volop in ontwikkeling. Daardoor zijn er geen
specifieke statistieken beschikbaar. In Marokko zijn er momenteel
50.000/60.000 geregistreerde patiënten van Alzheimer. Vergeleken met
Europeanen ontwikkelen Marokkanen in een veel eerdere fase
ouderdomskwalen. Chafiq verwacht binnen 10 jaar een verdubbeling van
het aantal demente ouderen in Marokko.
De heer Chafiq geeft aan dat er twee kanten zitten aan het verhaal.
Enerzijds zijn er hoogopgeleide Marokkanen die zelf aan de bel trekken bij
extreme vergeetachtigheid en andere symptomen van dementie. Anderzijds
zijn er in grote getalen analfabeten en mensen zonder opleiding die de
ziekte niet herkennen en daardoor te laat bij de juiste instantie
terechtkomen. Daarnaast vindt de heer Chafiq dat er geen heldere
infrastructuur bestaat voor deze patiënten. Nog altijd wordt de grote

De rol van de stichting is vooral het praten met mensen, adviezen en tips
geven, patiënten kalmeren door het voorschrijven van kalmeringsmiddelen.
Een knelpunt hierbij is dat er te weinig financiële middelen beschikbaar zijn,
waardoor lang niet iedereen opgevangen of behandeld kan worden. De
medicatiekosten voor een Alzheimer patiënt kunnen oplopen tot € 120,-
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per maand. Met een inkomen van gemiddeld € 300,- kunnen de meesten
dat niet betalen. Vaak worden medicijnen besteld uit het buitenland aan
familie die daar woont. Contact met familie in het buitenland draagt wel bij
aan de uitwisseling van kennis over Alzheimer.
De groep vraagt aan de heer Chafiq of men bij Şefkat rekening dient te
houden met een andere manier van benaderen van Marokkaanse ouderen.
Chafiq vertelt het belang van de status van vooral mannen binnen de
Marokkaanse gemeenschap. Hierbij is het van belang de ouderen niet te
krenken in hun waardigheid en niet overdreven te betuttelen. Daarnaast
geeft hij aan dat het verschonen van de ouderen ook een gevoelig
onderwerp kan zijn.
Op de vraag wat de wens van de heer Chafiq zou zijn voor de toekomst,
antwoordt hij: “Ik zou graag een dagverzorging willen opzetten, waar
patiënten volledig behandeld en verzorgd kunnen worden. Er is vraag voor
een dergelijke faciliteit, maar we missen helaas de financiële middelen.”
De heer Chafiq draagt Zorghuis Şefkat dan ook een warm hart toe. Hij vindt
het vooral een noodzaak, omdat in veel gevallen de juiste zorg niet kan
geboden worden in een thuissituatie.
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Staatshuis Tit Mellil
Na de leerzame ervaring bij Maroc Alzheimer, zet het reisgezelschap koers
naar staatsopvanghuis Tit Mellil in Casablanca.
De groep wordt ontvangen door directeur, heer Abdelkarim Sebbar en
operationeel manager, heer Bachir. Zij vertellen kort iets over de
geschiedenis van het huis. Deze is opgericht in 1999 en wordt gefinancierd
door verschillende afdelingen van de overheiden andere
samenwerkingsverbanden (Lions Club Frankrijk). De instelling is verspreid
over 8,5 hectare grond, waarvan er 3,5 bebouwd is. De totale capaciteit
bedraagt 962 bedden (613 bewoond) onder 10 verschillende afdelingen. Tit
Mellil is daarmee het grootste opvanghuis in Zuid Afrika.
Mannen en vrouwen leven gescheiden. De afdelingen zijn onder andere
voor: daklozen, geestelijk en/of lichamelijk gehandicapten, wezen, ouderen,
verslaafden en ex-gedetineerden. Het gemeenschappelijke van de
bewoners is het feit dat deze mensen allemaal tussen wal en schip zijn
komen te vallen. Ze hebben met elkaar gemeen dat ze niemand hebben of
afgestoten zijn. Dat maakt ook dat ze geïndiceerd worden om gebruik te
kunnen maken van deze voorziening. Sommige bewoners, zoals gezonde
wezen worden tevens opgeleid om in de toekomst terug te kunnen keren
naar de samenleving.
De groep vraagt zich af hoe het contact verloopt tussen de diverse groepen
bewoners in het huis.
De heer Sebbar geeft aan dat iedereen een eigen leefruimte heeft. Hij
vertelt dat er veel interactie plaatsvindt tussen de bewoners, mede door de
combinaties die men hanteert. De bewoners worden veelal in groepjes van
6 verdeeld. Binnen deze groepjes is er bijvoorbeeld een blinde bewoner,
een gehandicapte bewoner en een ‘gezonde’ bewoner. Sebbar vertelt dat
ze op deze manier onderlinge hulp en zelfstandigheid stimuleren.
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Er bevinden zich diverse faciliteiten binnen het staatshuis. Er is een intern
ziekenhuis aanwezig; een badgelegenheid, keuken, crèche, atelier, 4
waterputten/bronnen en een moskee.
De imam van de moskee biedt ook religieuze ondersteuning aan de
bewoners. Sinds 4 jaar zijn er religieuze gesprekken die de bewoners aan
het denken moet zetten en dienen te kalmeren. Hier is uiteraard geen
sprake van dwang en de deelname is geheel op vrijwillige basis.
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Communicatie met terminale patiënten gaan vaak niet over de
dood en de termijn van leven, maar slechts over de ziekte en over
blijven hopen en bidden;
In Marokko wordt er wel aan reanimatie gedaan;
De bewoners van Tit Mellil hebben meestal geen identificatie
bewijs waardoor ze niet in het systeem zitten en ook niet kunnen
stemmen;
Bewoners van opvanghuizen in Marokko zijn al vaak blij met
onderdak en voedsel. Verder hebben ze in de praktijk ook niets in
te brengen;
De bewoners krijgen nauwelijks bezoek van buiten.

De heer Sebbar zet tot slot het kostenplaatje uiteen. Een behandeling en/of
kort verblijf kost ongeveer € 500,- per bewoner per maand. Hij geeft aan
dat er per maand een doorstroom van ongeveer 20.000. mensen is. Dit is
ook meteen het rekenmodel dat Tit Mellil hanteert.

De heer Bachir vertelt nog een aantal interessante weetjes:
 Er zijn in Marokko meer vrouwelijke artsen en verpleegsters dan
mannelijke;
 Het werven van mannelijk personeel is doorgaans geen probleem
door de economische situatie in Marokko. Mensen hebben vaak
niet veel te kiezen qua baan;
 Er is geen heldere structuur van opleidingen tot zorgpersoneel.
Hier wordt aan gewerkt door de overheid;
 In 2025 zullen er naar verwachting 12.000.000 ouderen zijn in
Marokko;
 Bij overlijden binnen een opvanghuis wordt er altijd autopsie
verricht. Dit wordt via de overheid gereguleerd. Hierin is Marokko
waarschijnlijk uniek;

In de late avond is de groep gearriveerd in Rabat, één van de vijf
koningssteden in Marokko. Het gezelschap heeft haar intrek genomen in
een traditionele Riad (‘woonhuis’) in het centrum, dicht bij de souk (markt).
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2.3

Dinsdag 30 maart 2010

Fondation Mohammed V in Rabat
Fondation Mohammed V (Stichting Mohammed V) is in 2005 opgericht door
koning Mohammed VI als sociaal centrum voor ouderen in Rabat. Dit
centrum is de eerste concrete realisatie van de stichting en heeft als doel
om sociale oplossingen voor ouderen te creëren die leven in onzekerheid.
De stichting geeft nog twee andere centra in Taza en Guercif.
Het belangrijkste doel van deze centra is:
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Een essentieel project van de stichting is SAMU Sociaal, een ambulant
zorgsysteem waarbij een team van zorgpersoneel middels een ambulance
periodieke zorg levert in achterstandwijken en volksbuurten van Rabat.
Tevens heeft de stichting een Regionaal Waarnemingscentrum voor
Ouderen opgericht ter controle en onderzoek van de situatie van ouderen
in het gebied van Rabat-Salé-Zemmour-Zaërs.
Na een rondleiding neemt het reisgezelschap afscheid van het team van
Fondation Mohammed V onder leiding van de heer Youssef Cheffoui.

Het bieden van onderdak, levensmiddelen, gezondheidszorg en het
verbeteren van het algemene welzijn van ouderen die zonder financiële
middelen en/of familiesteun zijn te komen staan;
Het begeleiden van ouderen op het gebied van bijstand, oriëntatie en
sociaaleconomische integratie.

De doelgroep van het centrum is ouderen van 60 jaar en ouder die geen
vaste woonplaats hebben en leven onder moeilijke omstandigheden in het
gebied van Rabat-Salé-Zemmour-Zaërs.
Het centrum heeft een lange termijn capaciteit van 40 bewoners. Er kunnen
10 personen tijdelijk (maximaal 1 week) opgenomen worden in afwachting
van een oplossing /bestemming. Daarnaast kunnen behoeftige mensen die
in de buurt van het centrum wonen, gebruikt maken van de medische en
sociale diensten die worden aangeboden.
Het Centrum heeft beschikking over een terrein van 4.000 m², waarvan
2.000 m² is bebouwd. Rekening houdend met de beperkingen van ouderen
heeft het gebouw slechts een begane grond. Verder bestaat het centrum uit
een directieruimte, 6 slaapzalen voor 40 permanente bewoners en 8
tijdelijke, een ambulante dienst, een team van zorgpersoneel, een
apotheek, een opslagruimte, een eet- en een gebedszaal.
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Fondation Hassan II/Al Watan
Fondation Hassan II (Stichting Hassan II) heeft als doel het handhaven en
verder ontwikkelen van de banden die in het buitenland woonachtige
Marokkanen met hun land van herkomst onderhouden. In de praktijk
vertaalt zich dat vaak naar een ombudsmanfunctie die allerlei klachten
en/of aanvragen behandelt van Marokkanen die in het buitenland wonen.
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hulpverlening en preventie
juridische bijstand
economische promotie
communicatie

Hassan II is opgericht in 1990 als onderdeel van het Ministerie van
Buitenlandse Zaken. Na het overlijden van koning Hassan II in ’94 is de
stichting hergestructureerd en in ’97 losgekoppeld van de overheid en
volledig autonoom geworden. De zuster Lalla Meryem van de huidige
koning Mohammed VI is bescherm vrouwe van stichting Hassan II.

Stichting Hassan II onderhoudt nauwe banden met zelforganisaties in het
buitenland.
Momenteel heeft de stichting 45.000 aanvragen lopen. Deze zijn veelal
juridisch van aard en zijn vaak over bureaucratische processen in Marokko.
Ze krijgen ook vragen over actuele kwesties in het buitenland, zoals
orgaandonatie. De Stichting heeft op dit punt een advies uitgebracht.
Daarnaast is ook gesproken over een onderzoek wat uitgevoerd is onder
Marokkanen in het buitenland. Daaruit kwam naar voren dat 60% wil
terugkeren naar Marokko.
Binnen de stichting zijn er diverse teams actief:
 samenwerking en partnerschap
 educatie, culturele uitwisseling, sport en jeugd
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Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Gezin en Solidariteit
De groep zet haar studiereis voort richting het Ministerie van Sociale
Ontwikkeling, Gezin en Solidariteit in Rabat. De directeur en unit manager
van de afdeling de heer Ait Aazizi en mevrouw Soumaya Benchakroun
verwelkomen de groep met verse munt thee en Marokkaanse delicatessen.
De heer Aazizi begint het gesprek met een aantal feiten en statistieken.
Deze gegevens zijn het gevolg van een grootschalig onderzoek naar onder
meer de samenstelling van de bevolking in Marokko:










36% van de bevolking is jonger dan 18 jaar.
Volgens de telling in 2004 was 8 % van de bevolking 60 jaar en ouder.
De verwachting is dat dit percentage stijgt met 15% in 2013.
Vrouwen hebben een langere levensverwachting dan mannen.
90% van de ouderen is getrouwd.
80% van oudere mannen hertrouwt.
31% van de vrouwen is niet getrouwd (vaak weduwe).
6% van alle ouderen van boven de 60 jaar heeft geen familie en geen
middelen. Deze groep valt tussen wal en schip en is hulpbehoevend te
noemen. Vaak ook naar aanleiding van een handicap.
93% van de ouderen heeft directe relaties met familie en vrienden,
maar voelt zich toch eenzaam.

Als gevolg van het onderzoek, is de aandacht van het ministerie gevestigd
op de groep van hulpbehoevende ouderen. Het ministerie erkent dat er een
knelpunt is komen te ontstaan, aangezien er onvoldoende
opvangfaciliteiten beschikbaar zijn om de vraag momenteel en vooral in de
komende jaren op te vangen. Volgens de heer Aazizi is de overheid
simpelweg onvoorbereid. Hij geeft aan dat het voor de overheid van groot
belang is om organisaties te stimuleren om met initiatieven op het gebied
van gezondheidszorg te komen of om opleidingen te starten. Ook het besef
en de bewustwording van de samenleving om dergelijke knelpunten te
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voorkomen is iets waar men aanwerkt.
De heer Aazizi benadrukt bij deze wel, dat alle activiteiten die het ministerie
onderneemt, de rol van de familie dient te vergroten. Het is niet de
bedoeling van de overheid om de zorgtaak over te nemen. De overheid
heeft volgens hem slechts de verantwoordelijkheid om via opleiding,
begeleiding en ondersteuning van de familie, de ouderen zo lang mogelijk
binnen de maatschappij c.q. thuis te houden. De rol van de mantelzorg
wordt dus gestimuleerd en niet de bouw van zorghuizen/opvanghuizen.
Omdat de overheid nog maar recent het probleem van ouderopvang
erkent, is men nog bij de beginfase van informeren van de families en het
nadenken over passende oplossingen.

De heer Aazizi onderkent wel dat er nauwelijks geriatrische specialisten zijn
en dat deze vorm van zorg zich nog moet ontwikkelen. Dit gebrek zorgt er
ook voor dat er geen privéhuizen gebouwd worden. De regel- en wetgeving
staan het toe, maar vaak is er simpelweg geen capaciteit en expertise om
patiënten met complexe ziektebeelden op te vangen of te behandelen.
Er zijn ook andere spanningsvelden met betrekking tot de ontwikkeling van
ouderenzorg. Ondanks de onderschatting van het probleem van
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ouderenopvang, is men zich terdege bewust dat er veranderingen gaande
zijn in de samenleving, zoals:
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2.4

Woensdag 31 maart 2010

Fondation Mohammed V in Taza
Jongeren werken en reizen veel, hebben ook eigen prioriteiten.
De sociale woningen worden steeds kleiner, waardoor mantelzorg
onder druk komt te staan.
De relatie tussen families en het ziekenhuis verdwijnt langzaamaan is
gevolg van het ontbreken van infrastructuur en het gebrek aan
geschoold personeel. De druk op het ziekenhuis is hierdoor groot,
want er is geen aanbod van andere vormen van
instanties/huizen/faciliteiten die tevens in een deel van de vraag
voorzien.

De heer Aazizi legt uit dat het Ministerie van Volksgezondheid bezig is met
het ontwikkelen van een algemene basisverzekering voor mensen die een
inkomen hebben onder modaal. Momenteel zijn er slechts drie
verzekeringsvormen. Mensen die bij de overheid of in de particuliere sector
werken, zijn automatisch verzekerd. De armen kunnen een beroep doen op
de opvanghuizen. De rest van de bevolking is aangewezen op eigen
middelen.

Het regionaal opvanghuis voor hulp behoevende oftewel ‘Daruladjeze’ is
opgericht in de jaren ’50. Er zijn 51 soortgelijke ‘verpleeghuizen’ in heel
Marokko die benoemd worden door de overheid. Kort geleden is er een
nieuw gebouw in gebruik genomen en deze wordt verder uitgebreid.
De primaire doelstelling van het huis is het voorzien in:
 Onderdak
 Voedsel
 Medicijnen/basis verzorging
 Naverzorging bij overlijden

De heer Aazizi en mevrouw Benchakroun beëindigen het gesprek met het
benadrukken van de noodzaak van de juiste expertise en Human Resources.
Hij geeft aan dat een exchange met Zorggroep Elde en trainingsmogelijkheden in Nederland veel bij zou dragen.
Het reisgezelschap dankt het ministerie en zet koers naar een Riad in
Meknes.

De doelgroep van het huis bestaat uit bewoners die geen familie of
vrienden hebben en daarnaast ook geen inkomen genieten. 50% van de
bewoners zijn daklozen die gebracht worden door burgers of politie.

10
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De stichting (fondation) achter het opvanghuis gaat veel partnerschappen
aan met diverse partijen, zoals artsen, scholen of ministeries.
De grootste inkomstenbron van Fondation Mohammed V is de overheid
(50%). Daarnaast is men afhankelijk van giften, donaties en inzamelacties
(50%). Donaties in natura of medicijnen zijn geen uitzondering.
De financiën worden één maal per kwartaal onder de loep genomen door
een overheidsinspecteur. De Fondation heeft een budget van €30.000 per
jaar.
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Men heeft een enorme onderbezetting en heeft bijvoorbeeld geen medisch
personeel in dienst. Structureel komen er drie door de overheid
aangewezen artsen de bewoners onderzoeken. Wanneer er medicatie
uitgeschreven wordt, wordt deze door subsidiegelden betaald. Ook de
directeur wordt door de overheid aangewezen. De Fondation kan met het
eigen budget slechts 5 personeelsleden (kok, toezichthouder, coördinator
en verzorgende/schoonmaakster) bekostigen. Een medewerker kost het
bestuur ongeveer €100,- tot €150,- per maand. Volgens de nieuwe
regelgeving dient het huis 1 verzorgende per 6 bewoners te hebben, maar
haalt dit quotum momenteel niet.
Er zijn geen strenge opleidingseisen voor potentiële medewerkers. Men
wordt vaak opgeleid middels korte cursussen waarbij basiskennis wordt
bijgebracht.
De Fondation staat in nauw contact met de gemeente. Ook als het gaat om
bijvoorbeeld het onderhoud van de groenvoorziening.

Het huis telt ongeveer 50 bewoners. Mannen en vrouwen zijn evenredig
verdeeld. Vaak is het verblijf van korte duur, bijvoorbeeld wanneer men
geen huis meer heeft na een ramp. Niet alleen ouderen, maar ook jongere
alleenstaande vrouwen met kinderen worden opgevangen. Maar dit komt
minder vaak voor. In ruil voor de opvang, fungeren deze vrouwen als
allround medewerkster in het verzorgingshuis.

Vanuit het reisgezelschap wordt er een vraag gesteld aan de directeur over
ouderen die zware zorg nodig hebben. Aangezien de groep zelden een
dergelijk geval tegenkomt, vraagt men zich af hoe men daarmee omgaat.
De directeur, de heer Abdelwahab Metaich legt uit dat bewoners die zware
zorg nodig hebben, doorverwezen worden naar het ziekenhuis. Dit komt
vooral door gebrek aan expertise binnen het huis zelf. Wanneer de oudere
weer beter is, stuurt het ziekenhuis deze weer terug naar het opvanghuis.
Indien dat niet het geval is, verblijft de oudere nog langer in het ziekenhuis.
Als deze bewoner familie of vrienden heeft, dan gaat hij of zij na de
behandeling in het ziekenhuis door naar de familie.
De groep vraagt of de heer Metaich verder tips heeft voor Zorghuis Şefkat.
Hij geeft de volgende aandachtspunten door:
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Het belang van halal menu’s;
Licht verteerbare gerechten;
Gescheiden persoonlijke verzorging;
Gescheiden vleugels en doucheruimten;
Bij noodzaak medische zorg stopt de scheiding man/vrouw.

De directeur geeft op verzoek van de groep nog een idee van de activiteiten
die men onderneemt binnen het verzorgingshuis. Hij geeft aan dat leeftijd
en fysieke gesteldheid een rol speelt bij de geschiktheid van bepaalde
activiteiten. Een greep uit wat men onder meer organiseert:
 Toneelvoorstellingen i.s.m. scholen;
 Muziek/entertainment;
 Wandelingen;
 Educatie middels islamitische geleerden over bijvoorbeeld het
geloof of persoonlijke hygiëne.

augustus 2010

2.5

Donderdag 1 april 2010

Theologisch Instituut en Moskee Karaouine
Het Theologisch Instituut Karaouine is een imamopleiding van de Maliki
stroming binnen de Islam. De groep heeft gesproken met enkele
vooraanstaande geleerden genaamd de ‘Oulema’. Het reisgezelschap is
vooral benieuwd naar de visie van de Islam op Zorghuis Şefkat. De Oulema’s
stellen het volgende wast:




De groep dankt de heer Metaich hartelijk voor de ontvangst en gaat verder
met het reisprogramma.




Moslims nemen de Koran als uitgangspunt voor het bepalen van
wat wel en niet mag/wenselijk is;
Ouderen dienen behandeld te worden met respect, behalve bij
sjirk (afgoderij);
Kinderen dienen tolerant te zijn richting hun ouders;
Kinderen zijn tot op het laatste moment verantwoordelijk voor het
welzijn van hun ouders.

Op de vraag wat de geleerden vinden van het project Şefkat, reageert men
voornamelijk positief. Men juicht het initiatief toe, maar plaatst wel een
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kanttekening. Het overdragen van deze vorm van zorg, blijft een
verantwoordelijkheid van de kinderen. Er dient echt sprake te zijn van
noodzaak en het dient geen comfortkeuze te zijn. Hierbij vinden de
geleerden de diagnose van deskundigen, zoals artsen heel essentieel. Daar
dien je als moslim respect voor te hebben. De geleerden geven aan dat er
talrijke passages van de Koran en Hadith (overleveringen van Profeet
Mohammed) zijn die dit kunnen staven en daarmee de keuze van een
familie kan ondersteunen. Verder vinden de geleerden dat privacy van de
bewoners gewaarborgd dient te blijven en de gebedsruimte richting Mekka
dient te staan.
Het instituut stuurt geregeld imams en geestelijke verzorgers naar het
buitenland wanneer men daar een beroep op doet als instelling. De
geleerden vinden het dan ook geen probleem om in contact te blijven met
Zorggroep Elde voor een mogelijke samenwerking in de toekomst.

Thijs Meulemans
Voorzitter Raad van Bestuur Zorggroep Elde
Men verklaart vanuit de Koran de rechten en plichten,
maar staat vanuit kennis en kunde open voor
nuanceringen. Men kan zich inleveren in de manier
waarop wij met Şefkat bezig zijn en waarom het een
bijzonder initiatief is. Vanuit Islam en respect beredeneert, is Şefkat een
goede oplossing voor de groeiende zorgvraag van Marokkaanse ouderen.

augustus 2010

Academisch Ziekenhuis Fes
Het reisgezelschap wordt ontvangen in het Academisch Ziekenhuis in Fes
door een ontvangstcomité bestaande uit de directeur, secretaris-generaal
en twee deskundige artsen.
Het Academisch Ziekenhuis beschikt niet over een aparte afdeling Geriatrie.
Zij heeft vanuit het ministerie wel de opdracht gekregen om te starten met
de ontwikkeling voor deze stap. De directeur geeft aan dat dit specialisme
nog niet van de grond is gekomen. Hij vertelt dat Marokko nagenoeg geen
geriatrische specialisten heeft. Enkele artsen zijn momenteel bezig met een
opleiding in het buitenland. In de meeste gevallen ontwikkelen internisten
zich tot ‘geriatrische specialisten’. Er zijn er in heel Marokko in totaal 30
omgeschoolde internisten die tevens geriatrisch specialist zijn. Deze
specialisten zijn werkzaam binnen zowel academische als regionale
ziekenhuizen en heten Morrocan Society of Geriatrics.
Het ontvangstcomité vertelt over de zorgvisie in Marokko. Vanuit de cultuur
en religie beredeneert, ligt de verzorgingstaak bij de kinderen en andere
familieleden. De procedure van het ziekenhuis is als volgt. Een oudere
patiënt komt met een klacht of ziekte binnen. Hij of zij krijgt de nodige
behandeling. De oudere keer vervolgens terug naar de familie of opvang.
De directeur geeft aan dat Academisch Ziekenhuis geen voorstander is van
een aparte geriatrische afdeling. De ontwikkeling ervan wordt dan ook niet
gestimuleerd.
De artsen onderkennen de noodzaak voor meer geriatrische specialisten. Zij
zien dat er een grote toename is in ouderen die zware, specifieke en
voortdurende zorg nodig hebben. Daarnaast hebben de patiënten liever
persoonlijk contact met een specialist. Maar gezien de kosten en het gebrek
aan ruimte en mensen, is dit scenario niet haalbaar. Daarom gaan artsen
geregeld langs bij opvanghuizen in plaats van het opnemen van ouderen in
het ziekenhuis.
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2.6
Het comité zegt bewust te zijn van de vergrijzing in Marokko. Men
investeert zo veel mogelijk in het opleiden van specialisten. Het besef dat
sommige psychologische stoornissen zoals Alzheimer behandeld kunnen
worden is er nog maar pas. In het verleden werd een patiënt al gauw
bestempeld met ‘gek’. De bevindingen op het gebied van dementie hebben
er tevens naar toe geleid dat de gegevens van patiënten van psychiatrische
inrichtingen opnieuw moeten worden beoordeeld. Heeft een patiënt een
psychische stoornis of toch Alzheimer?
De groep vraagt aan het comité of iedereen in aanmerking komt voor een
opname in het ziekenhuis. De directeur vertelt dat 70% van de burgers arm
is. Voor die groep mensen staat de overheid garant. Wel wordt er een eigen
bijdrage naar draagkracht gevraagd. De afdeling Spoedeisende hulp in een
ziekenhuis kent geen eisen. Iedere burger komt in aanmerking zonder te
hoeven betalen.
Het comité wijst op een pilot die het ziekenhuis momenteel uitvoert. Zij
leidt medisch personeel op om ambulante zorg te kunnen verlenen op
plekken waar men weinig tot geen toegang heeft in het zorgsysteem. De
pilot wordt eerst gelanceerd in Fes. Bij succes wil men deze zorgvorm
Marokko breed uitvoeren. Door veel aandacht vanuit het buitenland, krijgt
het ziekenhuis geregeld stageaanvragen binnen uit Europa.
De directeur geeft aan dat het Academisch Ziekenhuis diverse samenwerkingsverbanden is aangegaan met Frankrijk als het gaat om exchange
programma’s voor artsen. Het comité staat dan ook bijzonder positief tegen
een mogelijke samenwerking met het Jeroen Bosch Ziekenhuis in
Nederland.
De groep bedankt het comité van het Academisch Ziekenhuis in Fes en sluit
na dit bezoek het programma af. Het reisgezelschap heeft voor vertrek naar
Nederland een vrije middag te besteden in Fes.

Vrijdag 2 april 2010

Het reisgezelschap komt ’s middags aan in Duitsland-Düsseldorf en transfer
nar NL. Hiermee komt de studiereis tot een einde.

3.

Observaties en analyse

De visie vanuit de overheid is gericht op de verantwoordelijkheid van de
gemeenschap. Deze dient te zorgen voor de opvang van een oudere.
Volgens de laatste statistieken van is ongeveer 7 % van de bevolking ouder
dat 65 jaar. Men zal in Marokko de komende jaren geconfronteerd worden
met een sterk vergrijzende samenleving. Opvallend is dat Alzheimer niet
echt een punt van aandacht is en eigenlijk pas de laatste jaren enige
belangstelling krijgt. Letterlijk vertelt men dat er belangrijkere onderwerpen
zijn dan dementie.
De zorg voor ouderen binnen een intramurale setting is nog minimaal. Men
wordt thuis verzorgd door de kinderen of familieleden. Er zijn onvoldoende
voorzieningen waar ouderen die verpleeghuiszorg nodig hebben, terecht
kunnen.
Op het moment dat een oudere een probleem heeft, gaat hij of zij naar het
ziekenhuis. Daar wordt de oudere vanuit een medische invalshoek
benaderd en behandeld. Is de ziekte genezen of kan men het probleem niet
verder verhelpen? Dan gaat de oudere weer naar huis en neemt de familie
de zorgtaak over. Als er verpleegtechnische handelingen moeten gebeuren
doet of de familie dit of huurt men zelf een verpleegkundige in. In sommige
gevallen kan men terecht bij een wijkcentrum waar een verpleegkundige
aanwezig is. Het is niet duidelijk of deze voorzieningen van structurele aard
zijn of berusten op toeval.
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De overheid neemt initiatieven om de zorg voor ouderen te organiseren en
heeft er een visie over. Echter de vertaling naar de praktijk ontbreekt en
wordt belemmerd door eigen belangen van diverse organisaties en
individuen.

3.1

Overheidsbeleid

3.2

Zorgvisie

Het valt op dat een ieder een eigen bijdrage levert aan de totale
bedrijfsvoering. Bewoners van een opvang die fysiek gezond zijn, werken
mee in de kleermakerij, de keuken en in de verzorging van oudere of
gehandicapte bewoners.

Naar verwachting zal er in 2025 ongeveer een verdubbeling (van 8% naar
15%) plaatsvinden van het aantal ouderen van boven 60. Daarvan zullen er
6% zware zorg nodig hebben. Dat dit enorme probleem er aankomt, wordt
ook onderkend door de overheid. Men is zich terdege bewust dat
ouderenzorg meer aandacht nodig heeft. Desalniettemin is men nog niet
voorbereid om de vraag dadelijk op te kunnen vangen.

Een ander opvallend gegevens is de uitspraak dat de mensen die Alzheimer
onderkennen, veelal rijkere en hoogopgeleide Marokkanen zijn. Zij zorgen
zelf voor ondersteuning en huren particuliere zorg in. Zij staan niet voor
open om hun ouders naar een verpleeghuis te brengen. Daarnaast
ontbreekt het sowieso aan dergelijke verzorgingsvormen, behalve
opvanghuizen.
De koning van Marokko heeft diverse zorg/-opvanghuizen laten bouwen,
verspreid over het land. In totaal zijn het er 51 . Over het algemeen zijn dit
nette huizen waar zorg geboden wordt aan mensen die zelf geen middelen
hebben om de nodige zorg te krijgen. De bewonerssamenstelling is erg
divers en lijkt niet op de bewonerspopulatie die erbinnen de Nederlandse
verpleeghuizen is. In Marokko tref je in opvanghuizen een diversiteit aan
bewoners aan. Vooral daklozen, wezen, alleenstaande vrouwen en
dementerende ouderen worden opgevangen in deze huizen. Het
gemeenschappelijke is dat al deze bewoners niets hebben: ze kunnen niet
voorzien in hun basisbehoeften.

De overheid wil de komende tijd drie basisgedachten/uitgangspunten
hanteren bij het benaderen van het probleem. Op deze uitgangspunten zal
de nieuwe infrastructuur ook gebaseerd worden om weldra het grote
vraagstuk op te vangen. De drie pijlers zijn:


De rechten van de mens



Aandacht vanuit sociaal oogpunt



Basis gezinsfunctie behouden

Ziekenhuizen blijven het kernpunt met betrekking tot de opvang van
behoeftige ouderen. Tot nu toe gooide de overheid alle ziektes op een hoop
en werd er volgens deskundigen weinig onderkend. Daardoor is er lange tijd
geen sprake geweest van een ‘echt’ probleem wat de overheid betreft. Het
besef van diverse groepen die diverse zorgvormen nodig hebben is er nog
niet. De noodzaak voor een gespecialiseerd huis wordt nog niet gevoeld.
Tussen verschillende ministeries en locale overheden is er nauwelijks
communicatie en samenwerking op dit gebied
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3.3
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Zorgstructuur

De meeste huizen die het reisgezelschap heeft bezocht, hebben geen
eenduidige organisatiestructuur. De directeur heeft veel gezag en er is
sprake van absoluut leiderschap. Dit past ook in de beleving van de cultuur.
De directeur heeft enkele secondanten die als vliegende kiep fungeren,
vooral in het coördineren van de dagelijkse gang van zaken en veiligheid. Zij
gaan niet over zorginhoudelijke onderwerpen. Ook werken er (soms ook
Europese) vrijwilligers mee. Daarnaast helpt een deel van de daklozen mee
door schoonmaak- en verzorgingstaken op zich te nemen in ruil voor
voedsel en onderdak.
Er worden verschillende samenwerkingen aangegaan tussen opvanghuizen,
lokale overheden en andere particuliere initiatieven. Zo wordt in veel
gevallen een pand beschikbaar gesteld door de gemeente, subsidie
verstrekt door de overheid en voedsel, schoeisel gedoneerd door rijkere
mensen.
Het ziekenhuis echter is wel professioneel georganiseerd. Hoofdverpleging,
hoofd financiën en dergelijke functies zijn aanwezig en georganiseerd. De
standaarden zijn beduidend hogere dan in opvanghuizen. Dit valt te
verklaren door de grote druk die rust op de rol van het ziekenhuis. Vrijwel
alle zorg wordt aangeboden in het ziekenhuis. De verzorging van ouderen
komt in vaak om en om te rusten op familie of het ziekenhuis. Men wordt
opgelapt en naar huis of opvang teruggestuurd. Langdurige opvang voor
zware gevallen is er niet en in de praktijk gaan terminale patiënten vaak
dood in het ziekenhuis.
Er is verder geen sprake van een verpleegsysteem. Ook kent men geen
medezeggenschap in de vorm van een Ondernemingsraad of Raad van
Toezicht en dergelijke.

AZ

Regionaal ziekenhuis
District ziekenhuis
(uitgebreide zorg)

Cante de Santé
(basiszorg, alleen verpleging
voor heel lichte gevallen)

Figuur: Piramide zorgstelsel in Marokko,
bovenaan het Academisch Ziekenhuis voor zware zorg.

3.4

Wet- en regelgeving

Er lijkt geen duidelijke en overkoepelende richtlijn met betrekking tot wet
en regelgeving te zijn binnen de zorg in Marokko. De rechten en/of
mogelijkheden zijn vaak onbekend bij de behoeftige ouderen. Er is geen
sprake van patiëntenrechten. Als zorg behoevende oudere ben je
overgeleverd aan het ziekenhuis en opvanghuizen. In de praktijk is men
zelfs in veel gevallen niet op de hoogte van het bestaan van faciliteiten.
Men kan alleen opgenomen worden in een opvanghuis als men geen geld
en geen familie/buren heeft. Kortom, er wordt geen structuur of uniform
beleid aangeboden vanuit de overheid en zeker niet op het gebied van
ouderenzorg.
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Er heerst veel bureaucratie. Men regelt daardoor de eigen zaken het liefst
rechtsreeks via netwerk. Dit geldt vooral voor Marokkaanse Nederlanders.
Er zijn 51 opvanghuizen in Marokko die deels gesubsidieerd en
geïnspecteerd worden door het ministerie. De inspectie richt zich niet op
zorg inhoudelijke onderwerpen maar meer op de financiële boekhouding.

3.5

Verzekeringssysteem

augustus 2010

3.6

Differentiatie

Het onderscheid tussen verpleeghuizen en verzorginghuizen wordt niet
gemaakt. Ook niet tussen P.G. en somatisch. Wel heeft de groep in een
opvanghuis in Casablanca enige differentiatie aangetroffen. Er waren
verschillende afdelingen voor onder meer mannen, vrouwen, daklozen,
verslaafden, kinderen/wezen, gehandicapten en ouderen.
In de praktijk heb je algemene opvanghuizen en geen specifieke
verpleeghuizen.

In Marokko heeft men vooralsnog geen landelijke verzekeringsstructuur.
Het huidig systeem kent drie verzekeringsvormen waar men een beroep op
kan doen. Dit zijn: publieke verzekering, private verzekering en armenzorg.
De publieke zorgverzekering heeft betrekking tot alle personeel van de
overheid. Ambtenaren en andere medewerker zijn automatisch verzekerd
onder deze vorm. De private zorgverzekering is voor werknemers in de
commerciële sector. Ook deze mensen zijn automatisch verzekerd door hun
baan bij een werkgever.
40% van de bevolking valt onder één van deze twee verzekeringsvormen.
De overige 60% is niet verzekerd en kan terecht bij de armenzorg.
Er zijn zowel staatsopvanghuizen als liefdadigheidsinstellingen (Fondation)
op het gebied van gezondheidszorg. De Fondation wordt gecoördineerd
door de koning. De staatsopvanghuizen zijn afhankelijk van
overheidssubsidies, donaties in zowel natura als in geld en andere fondsen.
50% van de benodigde gelden komt van de overheid. De resterende
middelen probeert men te werven via particuliere donaties.
Medicatiekosten voor ouderdomsziekten ligt gemiddeld op € 120,- per
maand. De meeste ouderen kunnen dit niet betalen.

3.7

Opnamebeleid

Er zijn eisen voor het gebruik van opvanghuizen. Zo kan men alleen terecht
bij een opvanghuis wanneer er geen familie meer is en als men daarnaast
ook niet beschikt over financiële middelen. Buren en/of vrienden worden
over ook geschaard onder de noemer ‘familie’. De meeste mensen die
gebruik maken van deze faciliteiten zijn daklozen, wezen en alleenstaande
moeders met kinderen.
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3.8

Extramurale dienstverlening

De verkregen informatie hierover is wisselend. Men geeft aan dat er de
mogelijkheid bestaat voor mensen die thuis wonen om naar een regionaal
of locaal wijkcentrum te gaan voor bijvoorbeeld wondbehandeling. De
groep heeft een dergelijke faciliteit niet gezien of bezocht. Vanuit de
overheid is men bezig om een visie te ontwikkelen over de omgang met de
ouderen die zorg nodig hebben in de toekomst. De mantelzorg zal hier een
belangrijke plaats blijven innemen. Voor degenen die het kunnen betalen is
er de mogelijkheid om een particuliere verpleegkundige c.q. verzorgende in
dienst te nemen. Echter, dit is maar voor een zeer klein gedeelte van de
bevolking weggelegd.
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Mario de Keijzer
Locatiedirecteur Zorghuis Şefkat i.o.
Ik heb veel gezien, gehoord, geproefd en ervaren. Ik heb
nu een duidelijk beeld gekregen over het referentiekader
van Marokkaanse ouderen en welk imago zorghuizen
genieten. Door deze nieuwe kennis, kan ik me goed
indenken dat men het erg belangrijk vindt dat de kinderen
de zorgtaak op zich nemen. Hierbij is vooral essentieel om goede
voorlichting over het Nederlandse zorgsysteem te geven. Zo ook informatie
over Alzheimer en oud worden in het algemeen.

3.10
3.9

Informatievoorziening en Ondersteuning

Informatie/advies voorziening rondom ziektes zoals Alzheimer is te
verkrijgen. Stichting Alzheimer Maroc is volop in ontwikkeling en er zijn ook
brochures beschikbaar rondom dementie. Het probleem ligt vooral bij het
gegeven dat Alzheimer meestal te laat word gesignaleerd door
familieleden. De familieleden zijn meestal analfabeet en de ziektebeelden
worden meer gezien als vergeetachtigheid dat bij het ouder worden hoort.
De stichting loopt tegen het knelpunt aan dat de overheid geen prioriteit
maakt om soortgelijke ziektes en signalen serieus te nemen. Er is dan ook
geen loket of instelling met betrekking tot het begeleiden en ondersteunen
van mantelzorgers. Als het uit de hand loopt, wordt de oudere opgenomen
in een psychiatrisch ziekenhuis. Verder hebben de meeste opvanghuizen
geen schriftelijk materiaal of informatiepakket beschikbaar. De Fondations
van de koning daarentegen heeft brochures en websites tot hun
beschikking.

Vergelijking Zorg in Marokko - Nederland

Het is de groep duidelijk geworden dat het zeer moeilijk is om een
vergelijking te maken tussen het zorgstelsel in Nederland en die in
Marokko. De omstandigheden en verwachtingen zijn totaal verschillend.
Het verschil zit hem onder meer in de onderwerpen: deskundig personeel,
privacy, medezeggenschap, welzijnsactiviteiten, gebouwen, medische zorg,
erkenning van ziektes, behandel en zorgmogelijkheden en het niveau van
welvaart.
Vanuit overheidwegen lijkt men een formeel beleid uitgezet te hebben,
echter door eigen belangen komt het beleid niet tot uitvoering in de
praktijk.
Marokko is nog in ontwikkeling rondom het thema zorg. Men kent geen
thuiszorg en verpleeghuizen. Vanuit de overheid zijn er opvanghuizen die ze
in Marokko “Huis voor Ouderen” noemen. Deze huizen zijn in principe voor
iedereen die dakloos is en niet in staat is voor zichzelf te zorgen of niemand
meer heeft. Deze vorm van opvang is redelijk vergelijkbaar met een
opvanghuis in Nederland.
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In Nederland kennen we de verzorgingsstaat en een degelijke basiszorg
voor iedereen. In Marokko komt de zorgtaak vooral te rusten op familie en
gezin. Daarnaast speelt het ziekenhuis een grote rol. Diverse
gespecialiseerde voorzieningen zoals men in Nederland gewend is, kent
men in Marokko niet. Veel ouderen komen daardoor gauw tussen wal en
schip te vallen. Daarbij is de druk op mantelzorg enorm.
Ziektekostenverzekering is er voor ambtenaren en sommige werknemers.
60% van de bevolking is niet verzekerd en een groot gedeelte kan het ook
niet betalen uit eigen middelen. Er wordt gewerkt aan een verplichte
basisverzekering zoals wij dat kennen in Nederland.
De mensen in Marokko zijn niet individualistisch ingesteld zoals dat in
Nederland het geval is. De gemeenschap en familie is verantwoordelijk voor
de ouderen. Ook vanuit de religie Islam is de verantwoordelijk van kinderen
geen discussiepunt. Men dient de oudere te verzorgen, totdat het niet meer
mogelijk is. Een optie van een verpleeghuis heeft men niet. Men staat daar
sowieso niet voor open.
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Het is interessant te zien hoe Marokko zoekt naar een eigen antwoord op
de toename van zorgbehoevende ouderen vanuit de sterke traditie van
familiezorg, waarbij zij zich tegelijkertijd bewust zijn van veranderende
omstandigheden (kleinere gezinnen, ver uit elkaar wonende
gezinnen/families, grote verschillen tussen stad en platteland).
Voor Nederland is belangrijk te realiseren dat de in Nederland wonende
Marokkanen tussen deze twee culturen in staan: enerzijds de Nederlandse
cultuur van individuele rechten en individuele emancipatie en anderzijds de
Marokkaanse cultuur van de familiezorg.
De communicatie in Marokko verloopt via drie verschillende talen. In
sommige steden spreekt men Arabisch, terwijl in andere plakken mensen in
het Berbers communiceren. Frans is de gemeenschappelijke taal. Dit
gegeven kan een grote rol spelen in het toekomstige Zorghuis Şefkat.

3.12

3.11

Inzicht

Regie over eigen leven en zelfmanagement zijn begrippen die passen in de
Nederlandse context en cultuur. Het is onderdeel van het streven naar
emancipatie van het individu en het vastleggen van individuele rechten van
de mens. Deze manier van denken past niet in het ‘wij-denken’ in de
familiecultuur van Marokko. Alleen in het gesprek met het ministerie van
Sociale Ontwikkeling, Gezin en Solidariteit werd gemeld dat toekomstig
beleid voor ouderen o.a. gebaseerd dient te zijn op de rechten van de
mens. Zij verbinden hieraan echter tevens de ambitie om de rol van de
familie te versterken.

Verschillen Turkije – Marokko

Het onderwerp zorg voor ouders leeft erg veel in Marokko, net zoals in
Turkije. Het is tevens een gevoelig onderwerp. De verantwoordelijkheid
voor deze zorgtaak ook gesterkt vanuit de Islam, drijft kinderen in sommige
gevallen tot het uiterste en veroorzaakt een grote druk.
Zorg is vooral medisch gericht in beide landen. Men concentreert zich op
het lichamelijke, fysieke en niet zo op (geestelijke) welzijn.
Er is weinig differentiatie met betrekking tot het onderwijs. Specialismen
zoals geriatrie bestaan momenteel niet in Marokko. In Turkije daarentegen
zijn er meer specialismen en gerelateerde opleidingen. Op het gebied van
verpleegkunde en verzorgende, lijken de twee landen op elkaar. Meerdere
niveaus en gradaties kent men niet. Je hebt medisch personeel zoals een
verpleegkundige en arts, en je hebt verzorgende, die geen medische
achtergrond heeft. Beide landen hebben korte cursussen, waarmee
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personeel wordt opgeleid om lichte zorg te kunnen verlenen.

5

De familiebanden zijn in beide landen ontzettend sterk. Er is veel onderlinge
afhankelijkheid, zowel op financieel als sociaal gebied. Vormen van lichte
zorg zijn dan vaak niet geprofessionaliseerd en worden door familie of
vrienden uitgevoerd. De sociale controle binnen deze culturen is sterk
aanwezig. Het laten opnemen van ouders in een instelling is vaak een
taboe, iets wat afkeuring draagt.

De positie van de vrouw in Marokko is erg van belang als het gaat om de
zorg binnen de familie. De vrouw is volledig verantwoordelijk hiervoor. Men
geeft de volgende spreuk als voorbeeld: de vrouw is de pilaar van het huis.
Als zij er niet is dan stort het huis in elkaar.
De overheid wil dan ook de zorgtaak niet overnemen, maar de positie van
de mantelzorgers versterken.

Het inzicht in zorgproblematiek voor ouderen lijkt anders te zijn in Turkije
en Marokko. In Marokko lijkt het fenomeen ouderenzorg nauwelijks
bespreekbaar, maar in Turkije is er een opkomende markt, ondanks de hoge
gevoeligheidsgraad van het onderwerp. In Turkije onderneemt men
meerdere initiatieven die het aanbod van zorg voor ouderen verbreden. Het
besef van Alzheimer ontwikkelt zich pas in Marokko. Dat heeft vooral te
maken met het hogere aantal analfabeten in het land. Een veelvoorkomend
vraag wat gesteld wordt over Alzheimer is “is het erfelijk?”

Binnen de zorginstellingen is heel duidelijk dat persoonlijke verzorging strikt
is: Mannen door mannen en vrouwen door vrouwen. Bij de opvanghuizen
zijn er gescheiden units/vleugels. In het ziekenhuis is de scheiding minder
strikt. Op kamers zijn vrouwen en mannen wel apart.
Als het gaat om artsen dan heeft men daar geen probleem mee of het een
man of vrouw betreft. Het probleem van vrouwen die zich niet willen laten
behandelen door een mannelijke arts of chirurg kent men dus ook niet. Er is
sprake van enige wantrouwen ten aanzien van zorginstellingen. Er wordt
standaard een autopsie gedaan, ook bij schijnbaar natuurlijke dood.

Deniz Özkanli
Projectleider Zorghuis Şefkat
Door de studiereizen naar Turkije en Marokko, heb ik
meer inzicht gekregen in de verschillen in het dagelijks
leven van Turkse en Marokkaanse ouderen. Ik heb de
Marokkanen en het land beter leren kennen en dat neem
ik als projectleider mee bij het verder ontwikkelen van Zorghuis Şefkat.

Cultuur en gewoonten

Religie is een belangrijk aspect voor ouderen. Instellingen zijn voorzien van
gebeds-/wasruimtes en enkele hebben ook een moskee en een imam en/of
geestelijke verzorger in dienst. Religie speelt ook een sterke rol als het gaat
om de verantwoordelijkheid voor de zorg van de ouders oftewel
mantelzorg. Rekening houdend met het toekomstige Zorghuis kunnen we er
vanuit gaan dat de familie tot het uiterst zal gaan met de verzorging en dit
niet gauw uit handen zal geven.
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6

Architectuur en inrichting
6.1

Programma van eisen
1. Het op te stellen programma van eisen zal in grote lijnen de
Prestatie-eisen volgen zoals die in het verleden zijn vastgesteld
door het voormalig College Bouw Zorginstellingen te Utrecht. Deze
eisen spreken zich uit over minimale gebruiksoppervlaktes voor
individuele woonslaapkamers, sanitaire ruimtes, gemeenschappelijk te gebruiken ruimtes, zoals woonkamers, donorfuncties zoals
teamkamers, linnenkamers, spoelruimtes etc. Bovendien dient
hierin een keus gemaakt te worden inzake het aantal bewoners per
groep, en de relatie tussen de groepen onderling, met name uit
een oogpunt van exploitatieconsequenties. Op voorhand lijkt – uit
een oogpunt van toekomstgerichtheid en intrinsieke kwaliteit- de
keuze voor éénbedskamers met individueel daaraan gekoppeld
sanitair voor de hand liggend.

augustus 2010

en ander te realiseren is, hangt af van de aantallen, dus van de
omvang van het gehele zorghuis. Overigens lijkt de uit deze eisen
voortvloeiende gewenste differentiatie sterk op het principe van
het toepassen van leefsferen en in de meer conventionele
(Nederlandse) huizen.

4. In kwalitatief opzicht dient het Programma van Eisen terughoudend te zijn waar het gaat over het maken van een Turkse of
Marokkaanse uitstraling in structurele zin. Die terughoudendheid
heeft alles te maken met de algemene noodzaak gebouwen te
maken met een flexibele en neutrale structuur. Met andere
woorden: hoe specifieker een gebouw, hoe minder bruikbaar voor
andere gebruikers dan de beoogde. De toegevoegde waarde zit
wat betreft Zorggroep Elde dan ook niet zo zeer in de fysieke
uitrusting van het gebouw, als wel de aandacht dat men schenkt
aan de inrichting en de specifieke zorgbehoeften van de doelgroep.

2. In kwantitatief opzicht zal het programma van eisen onderbouwd
moeten worden vanuit demografisch onderzoek, marktonderzoek
en exploitatie-eisen in aantallen kamers en aantallen groepen.
Hierin onderscheidt dit zorgcentrum zich niet van andere (meer
conventionele) huizen. Een bijzondere toevoeging aan het Programma van eisen zal bestaan uit een religieuze sacrale ruimte, i.c.
een moskee en een wasruimte, i.c. de hammam. Hier wordt later
verder op ingegaan.
3. Voor wat betreft het gebruik van de gemeenschappelijke
woonkamers is het raadzaam of noodzakelijk deze te splitsen in
een mannen- en vrouwengedeelte. Tevens dient onderzocht te
worden of (bijvoorbeeld In het geval van het Marokkaanse
gedeelte van het zorghuis) bewoners die Berbers en Arabisch
spreken bij dezelfde woongroep zouden kunnen behoren. Of één
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Sfeerimpressie

1. De studiereis naar Marokko heeft veel informatie opgeleverd die op een
groot aantal punten vergelijkbaar is met de bevindingen van de reis naar
Turkije. Met betrekking tot de conclusies (zie paragrafen “doen”en “niet
doen”) zijn dezelfde uitgangspunten hanteerbaar.

2. Toch zijn er verschillen –zij het in geringe mate- tussen de Turkse en
Marokkaanse bouwkundige, architecttonische en huisvestelijke situatie
waar te nemen. Echter met name in de huisvestelijke situatie is te
constateren dat gezien het algemene welvaartspeil van Marokko in
vergelijking met dat van Turkije (met name in Istanbul) de architectonische
/interieurtechnische expressie schraal is.

3. In het zorgcomplex gelegen in de periferie van Rabat (Fondation
Mohamed V) zijn de verschillen zichtbaar. Allereerst valt op dat categorieën
zorgvragers (psychiatrische patiënten, weeskinderen, oudere bedelaars en
alzheimerpatiënten)op eenzelfde locatie verpleegd worden, zij het in
afzonderlijke grondgebonden paviljoens. Zoals het gehele zorgcomplex zich
afkeert van de maatschappij (compound met muren en hek buiten de stad)
zijn de diverse woon- en werkpaviljoens binnen de muren min of meer
afgekeerd van elkaar.

4. De paviljoens zijn introvert van aard. Men betreedt via een open entree
de in het midden van het paviljoen gelegen patio. Ongetwijfeld spelen de
klimatologische omstandigheden bij de keuze voor een dergelijk
ontsluitingssysteem een grote rol: in het midden staan enige bomen of
struiken, of is er water in een fontein. De gaanderijen rond de patio liggen
in de schaduw. De kamers –voor 10 á 14 bewoners per ruimte- liggen aan
de gaanderijen.
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De bewoners vinden in de open patioruimte hun gemeenschappelijke
woonareaal. Sanitaire voorzieningen zoals douche en (buk!)-toiletten zijn
per paviljoen bereikbaar uit de gemeenschappelijke patioruimte.

5. Het lijkt alsof een dergelijke opzet archetypisch is voor het Marokkaanse
huis: ook in de Riads (woonhuizen) waarin wij verbleven, is sprake van een
dergelijke opzet, zij het in meerdere bouwlagen. Essentieel is een
gemeenschappelijk lichthof met daaraan de ontsluiting naar de kamers.
Gezien het introverte karakter van deze oriëntering lijkt de ordening van
functies op deze wijze niet goed bruikbaar voor de Nederlandse situatie.
Immers het kunnen kijken naar beweging en dynamiek van het leven buiten
het verpleeghuis is een van de klassieke grondregels voor het ontwerp van
een woonvorm voor mensen met een cerebrale of fysieke beperking.
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6. De verschillen tussen de Turkse en Marokkaanse sfeer in het interieur en
het afwerkingniveau daarvan uit zich met name in het gedetailleerde
karakter daarvan.
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7. Een mooi bruikbaar voorbeeld van een Hamam troffen wij aan in de Riad
te Rabat: Een klein ruimte met gemetselde en van tegelwerk voorziene
(lig)banken: simpel maar met smaak uitgevoerd, in een goede kleurstelling.

Het lijkt alsof de Arabische invloed in motieven in tegelwerk en stucwerk
veel nadrukkelijker en verfijnder in Marokko aanwezig zijn dan in Turkije.
De bijgaande foto’s geven daarvan een duidelijk beeld.

8. Geometrische schaakbordmotieven in tegelwerk op vloeren komt vaak
voor, waarbij uitgesproken kleuren (oranje-wit of donkerblauw-wit) zeer
goed bruikbaar zijn.
In een nieuwbouwsituatie in Nederland kunnen linoleumvloeren of
Parketvloeren in vergelijkbare patronen en kleuren gelegd worden bij
voorkeur in contrasterende kleuren.
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9. Voor de overige ontwerpmotieven verwijs ik naar de verslaglegging van
de studiereis naar Turkije, waarin zaken als kleurstelling, inrichting,
decoratie en meubilering aan de orde zijn geweest. Deze noties zijn evenzo
goed bruikbaar voor de voorliggende (Marokkaanse) opgave.

25

Rapport Ouderenzorg in Marokko - Zorghuis Şefkat

6.3

Meubilering, aankleding, inrichting

Laag meubilair is gestoffeerd in kleurige tinten. Lage stoelen zijn
“oversized”, zodat je met opgetrokken knieën de stoel als sofa kunt
gebruiken.
Stoelen en banken staan bijna altijd opgesteld in carrévorm, en bijna nooit
in een opstelling van zitjes of hoeken. Hoge stoelen in een eetkameropstelling zijn vooral praktisch uitgevoerd: harde zittingen en rugleuningen.
Op tafels en kasten staan vaak boeketten van papieren bloemen of
bloemen van textiel. Over tafels liggen kleedjes. Gordijnen zijn vaak
geplooid in verschillende motieven. Goudkleurige stoffering is zeer zeker
bruikbaar.
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Geur
Regelgeving op het gebied van schoonmaakmiddelen zal toepassing van
typisch Turkse middelen wellicht bemoeilijken. In ieder geval lijkt overvloedig gebruik van rozenwater te kunnen bijdragen aan een herbergzame
en herkenbare geur en dus sfeer voor de bewoners.
Buitenruimte
Wellicht is het mogelijk –zoals we in één geval bij een zorghuis in Istanbul
hebben gezien- moestuintjes in te richten, waar bewoners (al dan niet
onder begeleiding) zouden kunnen werken. In ieder geval zal een tuin met
een geurige inrichting (basilicum, lavendel) welke herinneringen losmaakt
door bewoners gewaardeerd worden. Een buitenpaviljoen of een plek in de
tuin als doel voor een kleine wandeling in het groen zal aansluiten op
verwachtingen van bewoners.
Logistiek
De logistiek in dit huis is niet wezenlijk anders dan in een regulier
Nederlands verpleeghuis: een duidelijke scheiding in routing tussen
personen en goederen is ook hier noodzakelijk.

Voor wat betreft de verlichting is er een voorkeur voor lichtbronnen uit
loshangende armaturen, wandarmaturen en schemerlampen; een
algemeen (laag) verlichtingsniveau uit in het plafond verwerkte inbouwarmaturen is waarschijnlijk onvermijdelijk, maar niet te verkiezen.
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Afwijkingen t. o. v. Nederlandse verpleeghuizen

Afgezien van bovenstaande waarnemingen en aanbevelingen op het gebied
van uitmonstering, inrichtingen, toevoegingen en kleurgebruik zijn er drie
bijzondere programmaonderverdelingen die een aparte behandeling
vorderen: de gebedsruimte, de hammam en het sanitair.
1. Reiniging is afgezien van een functionele bezigheid ook van
religieus belang. Eigen sanitaire ruimtes te voorzien van het
reguliere programma (douche, wastafel, toilet, steunen, zitjes,
douchegarnituur etc.) met als uitbreiding de toepassing van een
zogenaamde kurna: een (kleine) bak van hardsteen van waaruit
water wordt geschept en over het lichaam wordt gegooid
(gegoten), zoals mandiën in Indonesië.
2. Gezien het feit dat religie een bijzonder grote rol speelt in het
dagelijks handelen en in het dagritme van de Turkse en Marokkaanse bevolkingsgroep is de aanwezigheid van een gebedsruimte
onontbeerlijk. De grootte is afhankelijk van de capaciteit van het
huis, de richting dient georiënteerd te zijn op Mekka. Een apart
gedeelte dient slechts voor vrouwen toegankelijk te zijn. De
gebedsruimte dient de gehele dag toegankelijk en bereikbaar te
zijn zonder hulp van verzorgenden.
3. De Hammam bestaat uit een ruim opgezette betegelde ruimte met
tegen de wanden geplaatste kranen Een betegelde zitrand en
stenen tafels behoren ook tot de functionele eisen. Zoals ook bij
het individuele sanitair zijn hier ook losse kurna’s (hardstenen
waterbakken) geplaatst. De hammam is gelegen nabij de
gebedsruimte; de oppervlakte is afhankelijk van de capaciteit van
het huis.

4. Nog onduidelijk is de vraag of een mortuarium tot het Programma
van Eisen zou moeten behoren, of dat de zorg voor overledenen
extern zal worden georganiseerd. In ieder geval is duidelijk dat de
mortuariumfunctie een uitgesproken religieuze component kent.
De in dit hoofdstuk genoemde programmatische componenten
(gebedsruimte, hammam, eventueel mortuarium) zijn dermate
specifiek, dat deze zich dienen te onttrekken aan de eis dit
zorghuis structureel neutraal van opzet te maken (zie punt 4 bij
Programma van Eisen); het zijn dus de enige programmaonderdelen die structureel architectonisch zijn vormgegeven en
gematerialiseerd voor deze doelgroep.
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Analyse architectuur

Zorghuis Şefkat

Doen:

Maak een rationeel te exploiteren
zorghuis met een irrationele, een
ten opzichte van de Nederlandse
vorm- en kleurcultuur afwijkende
inrichting, meubilering, kleuren geurstelling, stoffering en
verlichting;
Voeg programmaspecifieke
elementen toe, die
architectonisch afwijkend ten
opzichte van de Nederlandse
cultuur worden behandeld
(gebedsruimte, hammam en
eventueel mortuarium).

7

Bijlagen

7.1

Programma studiereis

Zie bijlagen s.v.p.

Niet doen:

Het maken van een zorghuis als
ware het in vorm en uitstraling
een Efteling- attractie;
Vermijd architectonische
platitudes als hoefijzervormige
overspanningen,“speksteen”
wanden, accoladevormige lateien,
uitbundig genuanceerde kleurige
natuursteen.

7.2

Algemene informatie

Voor meer informatie over dit verslag of Zorghuis Şefkat, kunt u contact
opnemen met de projectleider Deniz Özkanli of de locatiedirecteur Mario
de Keijzer. De contactgegevens kunt u vinden op www.sefkat.nl
Zie bijlagen s.v.p.
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