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Terugdraaien Hulp bij het huishouden: moeilijk en niet voor iedereen

Na de rechterlijke uitspraken in april en mei dat de manier van indiceren voor Hulp bij het huishouden van 
de gemeente Amsterdam in strijd is met de wet, trekt de gemeente tijdelijk extra geld uit om mensen hun 
oude aantal uren terug te geven. Zo gezegd en tijdelijke maatregel totdat de gemeente een nieuwe manier 
van indiceren heeft. De maatregel gaat per 1 juli in.

Alle cliënten die in uren achteruit zijn gegaan, kunnen hun oude indicatie laten herleven. Dit staat in een brief van de 
gemeente. Cliënten moeten laten weten of ze dit willen door een antwoordstrook terug te sturen.

Nieuwe indicaties

Amsterdammers die vanaf 1 januari 2015 voor het eerst Hulp bij het Huishouden krijgen, ontvangen geen brief. De 
gemeente wil voorkomen dat er teveel onrust ontstaat, omdat de regeling tijdelijk is.

Bovendien is er voor deze cliënten geen oude indicatie in uren, waarop kan worden teruggevallen. Deze nieuw-
geïndiceerden kunnen bij hun zorgaanbieder aankloppen als ze vinden dat ze te weinig hulp krijgen. De gemeente heeft 
met de zorgaanbieders afgesproken dat zij in een dergelijk geval tijdelijk meer hulp mogen geven.

Wel informeren

In tegenstelling tot de gemeente vinden wij dat mensen die nieuw geïndiceerd zijn wél geïnformeerd moeten worden. Zij 
zijn immers geïndiceerd volgens een werkwijze die volgens de rechter in strijd met de wet is.

Amsterdammers die na 1 januari 2015 voor het eerst hulp bij het huishouden krijgen, zouden allemaal opnieuw en 
volgens de oude werkwijze, geïndiceerd moeten worden.

Oproep

Heeft u na 1 januari 2015 voor het eerst hulp bij het huishouden ontvangen en bent u het niet eens met het aantal uren, 
dan kunt u contact opnemen met onze cliëntondersteuners. Wij gaan dan met u na wat de beste manier is om voldoende 
Hulp bij het huishouden te krijgen.
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Onderzoek met E-panel

Om er achter te komen wat de ervaringen zijn van mensen die Hbh ontvangen, starten we op 14 juli met een onderzoek 
via ons E-panel, ons digitale onderzoeksinstrument.

Huidige leden ontvangen van ons een mail met de link naar het onderzoek. Wilt u ook uw ervaringen met de Hbh het 
huishouden met ons delen? Of met zorg en welzijn in het algemeen? Dat kan door u aan te melden bij het E-panel. 

Vragen?

We houden u via onze website en nieuwsbrief op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Voor vragen kunt u contact 
opnemen met onze cliëntondersteuners via steunpunt@clientenbelangamsterdam.nl of tijdens kantooruren op (020) 5777 
999.

Lees ook een eerder artikel over de rechterlijke uitspraken.

Pgb aanvragen met cliëntondersteuner

Mensen die hun zorg thuis graag zelf willen organiseren doen dat met een Persoonsgebonden budget 
(Pgb). Het aanvragen daarvan is niet altijd gemakkelijk, want er zijn drie verschillende routes. Afhankelijk 
van welke zorg iemand nodig heeft en onder welke wet die zorg valt. Bij ons kunt u de hulp inroepen van 
onafhankelijke cliëntondersteuners.

De ondersteuners leggen uit hoe een indicatieprocedure verloopt en helpen bij het invullen van formulieren en het 
schrijven van een budgetplan en de zorgbeschrijving.

Voorbeelden uit de praktijk

Zo hebben we een cliënt geholpen van wie het Zorgkantoor de zorgbeschrijving afgekeurde. Na aanpassingen in 
samenspraak met de cliëntondersteuner accepteerde het Zorgkantoor deze wel.

Een andere cliënt had het heel erg druk met de zorg voor haar kind. Hierdoor zag ze geen kans na te denken over welke 
gegevens ze op een zorgovereenkomst moest invullen. Met ondersteuning van de cliëntondersteuner lukte dit wel en 
konden ze de formulieren snel naar de Sociale Verzekeringsbank opsturen.

Onlangs vertelde een mentor dat hij geen goed gevoel had bij de rekeningen van een bepaalde zorgverlener. Na 
onderzoek met een cliëntondersteuner bleek inderdaad het één en ander niet te kloppen en troffen ze maatregelen.

Schakel ons in

Onze cliëntondersteuners luisteren goed naar de wensen van de cliënt(vertegenwoordigers) en kunnen budgethouders 
tips geven, hen ondersteunen bij de indicatieprocedure en wijzen op de consequenties van bepaalde besluiten.

Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren bellen naar (020) 57 77 999 of mailen naar 
steunpunt@clientenbelangamsterdam.nl

Op bezoek bij wethouder Kukenheim tijdens Prokkeldag

Mensen met en zonder een verstandelijke beperking met elkaar in contact te brengen: dat is het doel van 
de jaarlijkse Prokkeldag. Prokkel staat voor een prikkelende ontmoeting. Wij gaven er onze eigen draai 
aan en gingen 8 juni jl. met zeven mensen met een verstandelijke beperking op bezoek bij wethouder 
Kukenheim (Jeugd, Onderwijs en Diversiteit).
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V.l.n.r: Saskia, Sandra, Abdullahi, Jessica, Gustaaf, Yangdan, Simone (wethouder), Lisa, Robert, Jalal, Sophie, en 
Malène.

Vijf van de aanwezigen nemen deel aan het project Ervaringsdeskundigheid VGZ van Cordaan. Mensen met een 
verstandelijke beperking die worden opgeleid om hun ervaring in te zetten. Het bezoek aan de wethouder was daarmee 
een mooie oefening voor hen.

Aanhaken bij Mensenrechtenagenda

Wij vinden het belangrijk dat àlle wethouders bekend zijn met de leefwereld van mensen met een beperking en niet alleen 
de wethouder Zorg.

Daarom haakten we op de Prokkeldag aan bij de Mensenrechtenagenda, opgesteld door wethouder Kukenheim. Want 
alle Amsterdammers hebben dezelfde rechten, alleen hebben sommigen andere voorwaarden nodig om die te kunnen 
realiseren.

Persoonlijke verhalen

Eén van de deelnemers vertelde bijvoorbeeld dat ze snel overbevraagd wordt. Ze komt goed uit haar woorden en 
mensen hebben niet altijd door dat ze een beperking heeft.

Als er te veel van haar gevraagd wordt, of er teveel prikkels binnenkomen, slaat ze dicht en kan ze spanningsaanvallen 
krijgen. Begrip voor haar beperking is voor haar daarom heel belangrijk.

Ook gaf ze een belangrijke tip: een duidelijke en begrijpelijk website voor mensen met een beperking. Waar zij informatie 
kunnen vinden over bijvoorbeeld sport, activiteiten, dagbesteding en school.

Ze heeft namelijk een grote passie: schilderen! En zou graag schilderles krijgen. Het vinden van een goed aanbod, dat 
toegankelijk is voor mensen met een beperking, is echter nog niet zo makkelijk.

Ervaringen met Jeugdzorg

We hebben ook wat bereikt met ons bezoek. Twee moeders met een licht verstandelijke beperking zullen een 
presentatie houden voor beleidsmakers tijdens een dag van de gemeente over onderwijs, jeugd en zorg.

Zij zullen vertellen over hun ervaring met de Jeugdzorg. Mogelijk zullen zij later ook hun verhaal doen voor professionals 
van jeugdzorginstellingen zelf. 
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Voorbereidingen Platform LVB

De voorbereidingen voor een stedelijk cliëntenplatform LVB (Licht Verstandelijke Beperking) zijn in volle 
gang. Het projectplan is klaar, betrokken deelnemers en organisaties zijn enthousiast. Nu nog de 
financiering. De komende weken zullen we de gemeenteraad over het projectplan informeren. We zijn nog 
op zoek naar een goede naam voor het platform. Heeft u een suggestie? Mail ons die en maak kans op 
een diner voor twee!

De gemeente overlegt met Wmo-raden, lokale cliëntenraden en gehandicaptenplatforms. Hierin zitten niet altijd mensen 
die ook voor mensen met een verstandelijke beperking opkomen.

Belangennetwerk verstandelijk gehandicapten van KansPlus startte daarom een pilot voor een Amsterdams 
cliëntenplatform LVB. Wij werken deze pilot met KansPlus uit als onderdeel van een landelijk programma voor lokale 
belangenbehartiging.

Ervaringsdeskundige Youssef

Youssef (35 jaar) zit in het nieuw op te richten platform. Hij woont zelfstandig en krijgt begeleiding. Twee dagen per week 
werkt hij in een restaurant in Amsterdam. Youssef: ?We hebben nu acht mensen in het platform. We zijn al twee keer bij 
elkaar gekomen. De volgende keer gaan we het over de sociale kaart hebben.

Hoe kun je in Amsterdam vrienden vinden, maken en houden. Over netwerken dus. Als je over zo?n thema praat, kom je 
vanzelf ook de dingen tegen die mensen missen, nodig hebben, anders zouden willen. Hier kunnen we dan de gemeente 
of andere organisaties over adviseren.? 

Diner voor twee voor beste naam

Om echt van start te gaan, heeft het platform nog een goede naam nodig. Een aantrekkelijke en krachtige naam. Een 
naam die duidelijk maakt dat mensen zich op een positieve manier willen inzetten.

Met als doel: een goed leven voor mensen met een licht verstandelijke beperking in Amsterdam. Degene die de meest 
passende naam bedenkt, wint een diner voor twee. U kunt uw idee sturen naar Sophie Pennington de Jongh via 
sophie@clientenbelangamsterdam.nl. Ook als u wilt mee praten in het platform kunt u zich bij haar opgeven

Aanhouder wint: toch vroegtijdige mantelzorgondersteuning

In haar beleidsstukken stelde de gemeente Amsterdam steeds dat mantelzorgondersteuning kan worden 
ingezet bij (dreigende) overbelasting. Wij vinden echter dat mantelzorgondersteuning preventief, actief en 
vroegtijdig ingezet moet worden. Het heeft nogal wat inspanning gekost, maar de gemeente past nu de 
tekst van de regels aan. We blijven volgen hoe dit in de praktijk uitpakt.

Het Platform Mantelzorg Amsterdam en de Stedelijk Wmo-Adviesraad deelden ons standpunt. Mantelzorgondersteuning 
is bedoeld om ervoor te zorgen dat mantelzorgers hun taak goed kunnen volhouden.

Dat is wezenlijk anders dan mantelzorgers pas gaan ondersteunen als zij bijna overbelast raken. Diverse 
gemeenteraadsleden, onder wie Meltem Kaya (D66), steunden ons standpunt.

Basisvoorzieningen

November 2015 drongen wij erop aan om het preventieve aspect meer te benadrukken. Hoewel de wethouder Zorg 
daarop meldde dat preventieve ondersteuning aan mantelzorgers via de basisvoorzieningen geregeld zou worden, zagen 
we dit niet terug in de tekst van de afspraken over de basisvoorzieningen.

Na aandringen van het Platform Mantelzorg Amsterdam is de tekst nu eindelijk aangepast:

"De gemeente Amsterdam vindt de inzet van mantelzorgers van onschatbare waarde en biedt mantelzorgers, jong en 
oud, ondersteuning en zet in op preventie van dreigende overbelasting."
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Ook een ander deel van de tekst is aangepast:

"Mantelzorgers die overbelast dreigen te raken kunnen rekenen op de volgende ondersteuning?" is gewijzigd in 
veranderd in "Mantelzorgers die dat nodig hebben kunnen rekenen op de volgende ondersteuning?"

Afstemming mantelzorgers en professionals

Op papier is het nu goed geregeld. In de praktijk echter valt nog veel te verbeteren in de samenwerking en afstemming 
tussen mantelzorgers en professionals. Dit blijkt uit diverse onderzoeken naar de positie van mantelzorgers. We houden 
uiteraard de vinger aan de pols.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Angelien Horn, voorzitter van het Platform Mantelzorg Amsterdam, via 
AngelienHorn@planet.nl. Het PMA is ook te volgen op Twitter.

Grote belangstelling voor resultaten mantelzorgonderzoek

Meer dan honderd bezoekers telde de zaal in het Stayokay hotel op 13 juni jl., allen geïnteresseerd in de 
uitkomsten van het onderzoek 'Zorgen voor, zorgen dat, zorgen om' door 
het Centrum voor Cliëntervaringen
. De onderzoekers keken in opdracht van de gemeente naar de positie van mantelzorgers binnen de 
wijkzorg. Dat meer mensen thuis zorg moeten ontvangen, terwijl niet alles goed geregeld is, veroorzaakt 
onrust. Mantelzorgers voelen zich hierdoor niet serieus genomen, bleek uit het onderzoek. Mantelzorgers 
werden niet alleen geïnterviewd, maar werkten ook mee als onderzoeker.

Laura van Tamelen, beleidsadviseur Zorg en Mantelzorgondersteuning van de gemeente Amsterdam: ?Het gaat vaak 
alleen over 'zorgen voor', voor de andere onderdelen is nog te weinig aandacht.

Het onderzoek schetst een goed beeld waar wij met z'n allen aan kunnen werken. De gemeente gaat met het veld 
hiermee aan de slag. In de hele stad heeft mantelzorgondersteuning een hoge prioriteit.?

?Zorgen dat? kost veel energie

Mantelzorgers steken veel tijd en energie in het regelen van goede zorg. Voor hen springt 'Zorgen dat' er dan ook 
duidelijk bovenuit. Peter van Gelder, ervaringsdeskundige mantelzorger vertelt: ?Vooral GGz-mantelzorgers kampen 
hiermee. Ik sprak een vader die twee zoons met psychiatrische problemen heeft.

Die man en zijn vrouw doen samen alles; ze zorgen er zelfs voor dat de hulpverlening de juiste hulp biedt.? Een 
voorbeeld van mantelzorgers die zorgen dat het zorgen voor goed gebeurt.

Communicatie en deskundigheid moet beter 

Sacha Steinman (beleidsmedewerker Zorg en Welzijn van de gemeente Amsterdam) erkent dat in de wijkzorg op het 
gebied van communicatie en deskundigheid nog veel te doen is.

Zo moeten medewerkers getraind worden, zodat ze met een bredere blik naar een situatie kunnen kijken. Van de 
zorgaanbieders moet meer maatwerk gevraagd worden. Daarnaast krijgt cliëntenwaardering krijgt een grotere rol.

(Bron: verslag van Rita Loholter, lid kerngroep Platform Mantelzorg Amsterdam)
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Aan de slag voor mensen met psychische aandoeningen

Op 31 mei jl. vond de startbijeenkomst plaats van Herstel en Participatie van de Taskforce EPA 
Amsterdam. EPA staat voor ernstige psychiatrische aandoening. In Amsterdam betreft dit ongeveer 9.000 
mensen. Cliëntenbelang Amsterdam is één van de deelnemende partijen aan de Taskforce.

'Herstel en participatie zijn kernbegrippen voor een samenleving, waarin ook mensen met een ernstige psychische 
aandoening een volledig, volwaardig en betekenisvol leven kunnen leiden als actieve en betrokken burger.? Zo luidt de 
eerste zin van het Startdocument Herstel en Participatie van de Taskforce.

Doel: 30 % meer herstel

In de Taskforce bundelen diverse Amsterdamse partijen hun krachten rond de thema?s herstellen van een ernstige 
psychiatrische aandoening en participeren in de samenleving. De Taskforce zal één jaar actief zijn. Eén van haar 
doelstellingen is 30% meer herstel voor mensen met een EPA. De komende tijd werkt zij deze doelstellingen en 
werkwijze verder uit.

Logo gepresenteerd

Tijdens de eerste bijeenkomst maakten de leden kennis met elkaar en is het Startdocument vastgesteld. Ook is het logo 
van de Taskforce gepresenteerd. Print & Pixels van Roads heeft het ontwerp voor haar rekening genomen. Roads zet 
zich in voor participatie van mensen met een psychiatrisch en/of verslavingsprobleem.

Vragen

Heeft u vragen over Herstel en Participatie, dan kunt u contact opnemen met Leen van Leersum (voorzitter) via 
leenvanleersum@hetnet.nl of met Nadira Rambocus (secretaris) via nadira@nadirarambocus.nl.

De deelnemers aan de Taskforce zijn:

 Zilveren Kruis (opdrachtgever).
 Gemeente Amsterdam (opdrachtgever).
 Cliëntenbelang Amsterdam.
 GrootMO/GGz Overleg.
 Ypsilon.
 Huisartsenkring Amsterdam/Almere.
 Arkin.
 Cordaan.
 GGD Amsterdam.
 GGZ InGeest.
 HVO Querido.
 Leger des Heils.
 MoleMann Tielens.
 De Regenboog Groep.

Inspirerende bijeenkomst over en met verwarde personen

"Maak gebruik van de kracht van mensen die verward zijn geweest, of dat nog zijn. Kijk naar wat zij zelf in 
huis hebben en leer dat te benutten." Het is één van de punten die aanjaagteamlid Leen van Leersum 
meeneemt uit de bijeenkomst die wij in samenwerking met het Aanjaagteam Verwarde Personen
op 17 mei jl. organiseerde.
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Ruim veertig cliënten, familieleden en vertegenwoordigers van 
gemeenten, GGD, GGZ en verzekeraar Zilveren Kruis waren aanwezig in buurthuis de Boomsspijker in Amsterdam. 
Tijdens de bijeenkomst hebben deelnemers op een groot doek kritische noten geschreven voor het aanjaagteam.

Nuttig en leerzaam

"Een nuttige en inspirerende bijeenkomst", aldus Van Leersum die met zijn collega Anouk Mateijsen vooral kwam 
luisteren naar wat volgens de aanwezigen beter kan in de hulp aan mensen met verward gedrag.

"Ik heb door deze bijeenkomst meer inzicht gekregen in wat er speelt bij mensen die verward zijn (geweest) en hun 
familie", vertelt Van Leersum. "Ook als iemand verward is zit er vrijwel altijd diep van binnen ergens de kracht om uit de 
psychische crisis te komen. Mensen hebben wel hulp nodig om deze kracht aan te spreken."

Rol hulpverlener opnieuw bekijken

Naar aanleiding van de bijeenkomst geeft Van Leersum aan dat de rol van de hulpverlener goed bekeken moet worden: 
"Hulpverleners willen een verward persoon graag helpen. Zij nemen aan dat zij weten wat goed voor iemand is en willen 
het vaak overnemen.

Dat werkt zelden. Hulpverleners zouden een meer coachende rol kunnen aannemen. Even een stapje terug doen en 
iemand helpen zelf te herstellen."

Van Leersum benadrukt dat het in zwaardere gevallen soms wel noodzakelijk kan zijn om het als hulpverlener van 
iemand over te nemen.

Ook aandacht voor kinderen nodig

Het gesprek dat Van Leersum het meest is bijgebleven, is met de dochter van een ernstig verwarde vrouw. Als klein 
meisje kreeg zij al te maken met de psychische aandoening van haar moeder. Er was toen volstrekt onvoldoende 
aandacht voor haar als kind.

Alle aandacht van hulpverleners ging uit naar haar moeder. De dochter is inmiddels een volwassen vrouw. Maar nog 
steeds krijgt zij beperkt informatie en wordt ze nauwelijks betrokken bij de zorg en behandeling van haar moeder.

Van Leersum: "In onze aanpak staat nu nog niets over de rol van de kinderen van personen die verward gedrag 
vertonen. Dat is wel belangrijk. Zeker ook als het gaat om preventie. Daar moeten we iets mee."

(Bron: website Vereniging Nederlandse Gemeenten, juni 2016)
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Tweede kwartaal uitgelicht

Het belangrijkste nieuws uit het tweede kwartaal hebben we voor u op een rijtje gezet.

Amsterdam draait korting Hulp bij huishouden terug

Het nieuws dat half mei naar buiten kwam, is een mooie opsteker voor Amsterdamse cliënten die minder uren 
huishoudelijke hulp ontvingen. De gemeente besloot namelijk dat zij kunnen vragen om voorlopig hetzelfde aantal uren 
hulp als zij eerder kregen. Een hele opluchting voor hen die onthand waren door de bezuinigingen. Zo hebben wij met 
ons proefproces een bijdrage hebben geleverd aan de keten van ontwikkelingen die tot de stap van de gemeente geleid 
heeft. Lees meer.

Eigen bijdrage Wmo voor middeninkomens waarschijnlijk lager

Sinds begin 2015 vraagt de gemeente Amsterdam eigen bijdragen aan mensen die gebruikmaken van een hulpmiddel of 
een woningaanpassing . In de loop van 2015 bleek dat vooral mensen met een (lager) middeninkomen last hebben van 
stapeling van diverse zorgkosten. GroenLinks is initiatiefnemer van een voorstel om de eigen bijdragen in de Wmo te 
verlagen. Femke Roosma, gemeenteraadslid voor die partij: ?Voor een laag middeninkomen scheelt dit al snel 20 euro 
per maand.? Lees meer.

Verkeersveiligheidsplan: mensen met beperking ontbreken

Het Meerjarenplan Verkeersveiligheid van de gemeente benoemt alle kwetsbare verkeersdeelnemers. Maar ook na zeer 
zorgvuldige bestudering kon de werkgroep Mobiliteit en Toegankelijkheid geen woord over mensen met een beperking 
vinden. Zijn zij niet kwetsbaar dan? Gelukkig is het plan een concept-versie, en hebben wij de gemeente verzocht hun 
fout te herstellen. Lees meer.

Kort nieuws

Boudewijn Leenders overleden
Eind mei is Boudewijn Leenders (58) overleden. Hij was jarenlang actief als vrijwilliger van ons cluster GGz/MO en 
deelnemer aan het Groot MO/GGz Overleg. Daarnaast vertegenwoordigde hij de cliëntenraad van HVO Querido. We 
hebben Boudewijn leren kennen als een eigenzinnige en betrokken man met een groot hart voor mensen in een 
kwetsbare positie. We zullen hem missen. HVO Querido schreef een In Memoriam over Boudewijn.

? 1000 voor project Life Coach uit DELA goededoelenfonds
Tijdens de Support Beurs in Utrecht is ons project Life Coach voor een pitch bij het DELA goededoelenfonds beloond 
met ? 1.000,-. De jury bestond onder meer uit twee leden uit de Raad van Bestuur van DELA goededoelenfonds en 
Henkjan Smits, onder meer bekend van de talentenjacht Idols. Life Coach zal het geldbedrag gebruiken om mensen te 
bereiken voor een kosteloos coachingstraject bij één van de negen ervaringsdeskundige coaches.

Gemeenten en zorgaanbieders maken werk van privacybescherming 
Gemeenten, aanbieders en professionals uit de jeugdhulp en medische wereld hebben 22 juni jl. in een manifest
afspraken gemaakt over privacybescherming in het jeugddomein. Voor effectieve jeugdhulp is het belangrijk dat ouders 
en kinderen die jeugdhulp vragen, weten dat hun privacy goed beschermd is. Om uitvoerende professionals te helpen bij 
de privacybescherming, zijn bovendien tien praktische vuistregels opgesteld. Namens Cliëntenbelang Amsterdam waren 
Ad Warnar (directeur) en Sophie Pennington de Jongh (beleidsmedewerker Jeugd) aanwezig tijdens deze conferentie, 
getiteld 'In goed vertrouwen. De privacy van de jeugd geborgd'. 

Evaluatie 2015 Jeugdplatform Amsterdam
Het Jeugdplatform Amsterdam (JPA) draait alweer anderhalf jaar. Behaalde resultaten in 2015 en doelstellingen voor dit 
jaar staan beschreven in een evaluatierapport. Aandachtspunten dit jaar zijn de betere leesbaarheid van 
beleidsdocumenten, grotere zichtbaarheid van het JPA en het betrekken van jongeren bij de eigen instelling door middel 
van een verbetertafel.

Platform Cliëntenraden Langdurige Zorg schrijft minister brief
Het Platform Cliëntenraden in de Langdurige Zorg in Amsterdam pleit in een brief aan het ministerie van VWS voor een 
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snelle aanpassing van de Wet medezeggenschap cliëntenraden zorginstellingen (Wmcz). Het ministerie buigt zich op dit 
moment over de Wmcz, maar het Platform dringt aan op een snellere aanpak. De medezeggenschap blijft achter bij de 
grote veranderingen in de zorg. 

?Positieve gezondheid? als hulpmiddel bij zelfregie
Op 31 mei organiseerden Ieder(in), het LPGGz en de NPCF een startbijeenkomst over 'positieve gezondheid'. De 
bijeenkomst werd bezocht door ruim zestig ervaringsdeskundigen en professionals. Centraal stond de vraag of het 
concept 'positieve gezondheid' bruikbaar is om participatie en zelfregie van patiënten en cliënten te stimuleren.

Nieuwsbrief Week van de Toegankelijkheid
Deze maand is er in de aanloop naar de Week van de Toegankelijkheid weer een nieuwsbrief. De Week vindt dit jaar 
plaats van 3 t/m 8 oktober met als thema 'Aan tafel. Iedereen eet mee'. De organisatie is in handen van Ieder(in), de 
Oogvereniging en de Stichting Hoormij en wordt mede mogelijk gemaakt door het Revalidatiefonds.
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