Verslag nascholingsbijeenkomst over China op 16-1-14

Suili Oey is middagvoorzitter. Haar broer Toen Ping Oey, socioloog en reisleider, liet aan de
hand van enkele anekdotes zien hoe de Nederlandse cultuur verschilt van de Chinese.
Bijgeloof heeft een waardevolle culturele achtergrond (positivisme). Gehandicapten worden
vaak op de achtergrond gehouden. Patiënten worden lang niet altijd helder geïnformeerd
over slechte prognoses; de familie wordt standaard betrokken bij besluitvorming hierover.
René van Sluijs heeft ervaring met de implementatie van Nederlandse ouderenzorg in
Sjanghai. Vanuit Rotterdam is ondersteuning verleend in management, thuiszorgmodel,
opleiding, psychogeriatrie en indicatiesysteem. China kijkt in de wereld rond en neemt het
beste over. Een greep
uit de vele observaties
van René:
- driedubbele
vergrijzing, o.a. ten
gevolge van de eenkind politiek
- sociale structuren
gaan teloor door
stedenbouwkundige
veranderingen
- zwak verzekerings- en
pensioenstelsel
- goed ontwikkelde
wijkfuncties, één loket
model, minder
differentiatie en
specialisatie, accent op
activeren en bewegen.
- iron rice bowl (zorg van wieg tot graf) is voorbij, grote verschillen tussen regio’s en steden
- HEKOU systeem op de helling (inpats krijgen dan dezelfde rechten als autochtonen)

Herman Spanjaard
is herhaaldelijk in
China als adviseur
social security
system. In de
advisering lag de
nadruk op
arbeidsparticipatie
van mensen met
een beperking.
Enkele opvallende
ervaringen:
- Indrukwekkend zijn
het hoge tempo en
de intelligentie
waarmee
beleidmakers de
complexe materie te
lijf gaan.
- behandeling(sduur) wordt vérgaande bepaald door de financiering daarvan (lump sum
versus herstelgericht); veel perverse prikkels
- mensen kunnen kiezen voor Traditionele Chinese Medicijnen en/of Westers geneeskunde
- er is weinig zichtbare belangstelling voor het verleden (Culturele Revolutie) en de negatieve
gevolgen daarvan
- Er lijkt sprake te zijn van structurele onderregistratie van arbeidsgehandicapten, echter op
aanwijzing van de Hollandse adviseur blijkt de plaatselijke overheid binnen 24 uur een
correct aantal gehandicapten te kunnen leveren!
- veel mensen verkiezen financiële compensatie voor hun beperking boven re-integratie
- grote doortastendheid bij besluitmakers zonder dat democratie wordt aangetast
- voldoen aan verwachting is belangrijker dan de waarheid
Discussie
- diagnose schizofrenie
is politiek correct,
overige psychiatrische
stoornissen waar een
maatschappelijke
oorzaak voor kan zijn
worden daarom minder
vaak gesteld.

