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Onderwerp: pilot zintuigbevordering in verpleeghuis Snavelenburg 
 

Door U  is bij de behandeling van de programmabegroting 2007 in de vergadering van 13 
november 2006 een amendement aanvaard voor de beschikbaarstelling van €110.000 ter 
ondersteuning van de pilot zintuigbevordering in verpleeghuis Snavelenburg in Maarssen.  
 
De pilot zintuigbevordering houdt in dat verpleeghuis Snavelenburg in staat wordt gesteld om 
twee snoezel/belevingstuinen in te richten bij het verpleeghuis. Door de uitbreiding van de 
belevingsactiviteiten binnen het verpleeghuis wordt bijgedragen aan het welzijn en 
welbevinden van de mensen met dementie. 
 
Hoewel wij het belang onderschrijven van een verdere kwaliteitsverbetering van de zorg voor  
mensen met dementie, is gebleken dat de uitvoering van dit amendement stuit op een aantal 
zwaarwegende inhoudelijke en juridische bezwaren. 
 

- Het beleid van de provincie op het terrein van Zorg is in de afgelopen jaren gebaseerd op 
twee pijlers: het ondersteunen van het proces van verdergaande extramuralisering (o.a. via 
Wel Thuis) en het versterken van de positie van het cliëntperspectief. Binnen deze 
uitgangspunten past het niet om één instelling te ondersteunen bij de inrichting van 
snoezeltuinen. 

- Er worden op dit moment in de verpleeghuissector een groot aantal initiatieven ontwikkeld 
die moeten leiden tot een verbetering van de zorgverlening. Het project van Snavelenburg is  
niet uniek in vergelijking  met andere kwaliteitsverbeteringsprojecten van verpleeghuizen. Er 
is vanuit de provincie ook daarom onvoldoende grond om juist het voorgestelde project van 
Snavelenburg te prioriteren. 

- Het project in Snavelenburg kan feitelijk niet worden aangemerkt  als pilotproject. 
Zintuigactivering in snoezelruimtes wordt al in verschillende instellingen toegepast en het 
positieve effect op bewoners is ook aangetoond. Het project heeft daarom geen 
ontwikkelingskarakter maar is vooral gericht op de aanschaf van materiaal en de inrichting 
van ruimtes. 

- Bij de aanpak van het dementievraagstuk richt de provincie zich op het verbeteren van zorg 
voor mensen met dementie die thuis wonen (o.a. via Wel Thuis en participatie in het 
Landelijk Dementieprogramma) en op het realiseren van meer kleinschalige voorzieningen 
voor mensen met dementie. Door PS is daarom ook goedkeuring verleend aan een pilot om te 
komen tot een versnelling in de realisatie van meer kleinschalige voorzieningen. Uit recent 
onderzoek van het Trimbos-instituut blijkt ook dat ouderen met dementie beter af zijn in een 
kleinschalige woonvorm dan in een grootschalig verpleeghuis. Het past daarom niet om nu 



‘incidenteel’ een project te honoreren dat zich richt op een specifiek aspect in de 
zorgverlening in een grootschalig verpleeghuis 

- Een belangrijk juridisch bezwaar is dat de uitvoering van het amendement leidt tot een 
ongewenste precedentwerking. Op basis van het gelijkheidsbeginsel kunnen ook andere 
instellingen op basis van de uitvoering van dit amendement een beroep gaan doen op de 
provincie voor een bijdrage aan de realisatie van belevingsgerichte ruimtes.  

- Verpleeghuizen krijgen op basis van de AWBZ middelen voor de exploitatie. De gevraagde 
ondersteuning door de provincie richt zich op de financiering van materiaal en de inrichting 
van de tuinen. Het past niet in de taakopvatting van de provincie om in de exploitatiesfeer 
mogelijke  tekorten te dekken die ontstaan bij de inrichting van het verpleeghuis 
(belevingsgerichte ruimtes)  
 

Wij stellen daarom voor om, gezien de zwaarwegende inhoudelijke en juridische bezwaren,  met u 
in overleg te treden om te komen tot een heroverweging van het amendement.  
 

Hoogachtend, 
 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, mr B. Staal 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma 
 




