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Ouderen met een zware zorgvraag wonen meestal binnen de muren van een instelling. Royal Rustique biedt hen
de kans in een gewoon huis te wonen.
Een verpleeghuis of instelling is geen goede woonomgeving, vindt directeur Roland de Wolf (49) van
woonzorgcentrum Huize Royal aan de Rusthoekstraat in Scheveningen.
„Goed om te revalideren, maar niet om er permanent te wonen tot aan je dood,’’ stelt hij. Vandaar dat Royal een
deel van het verzorgingshuis gaat vervangen door vier herenhuizen met in totaal 42 zelfstandige appartementen,
bedoeld voor ouderen die intensieve zorg nodig hebben. Met de woonkamer en keuken op de begane grond en
een eigen wooneenheid op de eerste, tweede of derde verdieping. „We hopen hiermee aan te tonen dat het met
de beschikbare budgetten mogelijk is om ouderen met een zware zorgvraag zelfstandig te laten wonen. Daarom
hebben we TNO gevraagd dit project meerdere jaren met een onderzoek te volgen. Dat moet ook de vraag
beantwoorden of het echt een meerwaarde heeft voor de doelgroepen,’’ zegt De Wolf.
Meervoud, want de herenhuizen zijn bestemd voor vier aparte groepen: ouderen met zware somatische
aandoeningen, met dementie, met een verstandelijke beperking en ouderen met niet-aangeboren hersenletsel.
De laatste groep bestaat uit zes mensen, de andere uit twaalf. „Mensen met niet-aangeboren hersenletsel zijn
vaak overprikkeld. Zij zijn gebaat met rust en privacy, vandaar dat we die groep wat kleiner houden,’’ vertelt De
Wolf. Zijn personeel zal de zorg en verpleging van de bewoners op zich nemen. Voor de ouderen met een
verstandelijke beperking gebeurt dat in samenwerking met Stichting Philadelphia.
Opmerkelijk is voorts dat alle zorgappartementen in de sociale huursector vallen. „We bouwen voor eigen
rekening en risico. De kosten kunnen we naar verhouding laag houden omdat we op eigen grond bouwen en het
een compact geheel is,’’ aldus De Wolf, die tevens directeur-bestuurder is van Stichting Zorggroep De Residentie,
waar Huize Royal onder valt.

