Voor eigen regie in zorg en samenleving
Nieuwsbrief 27 juni 2014
Beste lezer,
Aanstaande maandag 30 juni organiseren wij in Hotel Arena een
kennismakingsbijeenkomst voor alle (nieuwe) politici, onze lidorganisaties en beleidsmedewerkers. Om te netwerken en van
gedachte te wisselen over relevante thema?s. We zijn druk bezig
met de voorbereidingen; tijdstip 17.00 - 19.00 uur. Noteert u dit
vast in uw agenda. U kunt zich nog steeds hiervoor opgeven via
l.nijenhuis@clientenbelangamsterdam.nl o.v.v. bijeenkomst 30
juni. Ik hoop u daar in groten getale te zien!

AGENDA

11
JUL

Informatiebijeenkomst over
persoonsgebonden budget

Nationale Diabetes Challenge

27
SEP

Met vriendelijke groet,
Ad Warnar
directeur
IN DEZE NIEUWSBRIEF
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Kom ook naar de netwerkborrel voor raadsleden en achterban!
Op maandag 30 juni a.s. organiseren wij een netwerkborrel voor de gemeenteraadsleden en onze
achterban. Een ideale gelegenheid kennis met elkaar te maken en elkaar te informeren over de plannen of
ideeën voor en zorgen over de toekomst. Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. U kunt
zich nog opgeven!
Tijdstip: 17.00 - 19.00 uur, inloop vanaf 16.30 uur.
Locatie: Hotel Arena, 's Gravesandestraat in Amsterdam. Klik hier voor de routebeschrijving.
Aanmelden: bij Luc Nijenhuis via l.nijenhuis@clientenbelangamsterdam.nl
De gemeenteraadsverkiezingen liggen alweer even achter ons en de zomer staat voor de deur. Er is een nieuwe
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gemeenteraad en sinds 18 juni is ook het nieuwe college bekend. Tijdens ons verkiezingsdebat op 5 maart jl. zijn vooral
de politici aan het woord geweest.

Tijdens deze netwerkborrel willen we Amsterdammers met een chronische ziekte, verstandelijke, geestelijke of
lichamelijke beperking en mantelzorgers aan het woord laten over de wijkzorg, buurtgericht werken, eigen
verantwoordelijkheid en eigen regie.
Hoe zien zij de grote veranderingen als gevolg van de transities ? AWBZ/Wmo, Jeugdzorg en Participatiewet ?
tegemoet? Wat verwachten zij van de gemeente, de politiek en de Amsterdamse samenleving? Genoeg materie om over
te praten aan de tafels van de zes clusters van onze vereniging.

Het programma
Opening en introductie door Theo Veltman, voorzitter bestuur Vereniging Cliëntenbelang Amsterdam.
Korte presentaties van de clusters:
Algemeen
Chronisch Zieken en Lichamelijk Gehandicapten
GGz/Maatschappelijke Opvang
Ouderen
Stadsdeelgroepen
Verstandelijk Gehandicapten
En het Platform Mantelzorg Amsterdam
Kennismaken aan de tafels.

Besluit eigen bijdrage nachtopvang uitgesteld
Dat alle instellingen voor nachtopvang dezelfde eigen bijdrage zouden moeten heffen, daar waren de
gemeente Amsterdam, instellingen voor Maatschappelijke Opvang en cliënten het over eens na een
gezamenlijk overleg. Zónder overleg met cliënten stelden zij vervolgens de bijdrage vast op € 10,-per nacht
vanaf 1 oktober a.s. Cliëntenbelang Amsterdam was onaangenaam verrast. Per brief hebben we de
gemeenteraadsleden laten weten dat dit bedrag onacceptabel is. Het besluit is inmiddels uitgesteld.
De meeste daklozen leven van een minimum uitkering, als ze al een uitkering hebben. Vaak hebben ze ook schulden,
maken ze gebruik van een schuldsaneringsregeling of bewindvoering.
De Daklozenvakbond heeft berekend dat bij een eigen bijdrage van ? 10,- per nacht van een daklozenuitkering wel heel
erg weinig overblijft om van te leven. De bond voorspelt dat veel daklozen de nachtopvang zullen mijden en ervoor
kiezen om buiten te slapen, waardoor de overlast toeneemt.

Juist gemiddelde vinden
Tot nu toe golden er verschillende bedragen voor nachtopvang, variërend van gratis, ? 3,- tot ? 7,50. Wij vinden dat het
gemiddelde hiervan gevonden moet worden én dat er geen spake mag zijn van een verhoging van de gemiddelde prijs
van ruim 250%.

Er buiten gehouden
De gemeente heeft in overleg met de MO-instellingen de hoogte van het bedrag vastgesteld. Waarom niet mét cliënten
en hun vertegenwoordigers? Wij zijn er buiten gehouden, terwijl we op alle mogelijke momenten aan ook aan tafel
hebben gezeten. We mogen meedenken en onze ideeën kenbaar maken, behalve als het aankomt op de hoogte van de
eigen bijdrage.
Na onze protesten, in samenwerking met de Daklozenvakbond, is het besluit over de eigen bijdrage uitgesteld. We gaan
binnenkort in gesprek over een realistische bijdrage voor de nachtopvang in Amsterdam. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met Marijke de Jeu (beleidsmedewerker MO) via m.dejeu@clientenbelangamsterdam.nl
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Genomineerden Amsterdamse Pluim 2014 bekend
De genomineerden voor de Amsterdamse Pluim 2014 zijn bekend! In het najaar
reiken wij deze aan de sportorganisatie die het meest aansprekende sportaanbod
voor mensen met een beperking dit jaar in Amsterdam heeft. Zodra wij weten
wanneer de prijsuitreiking zal plaatsvinden, informeren wij u hierover.

De visitatiecommissie bezoekt de genomineerden in augustus en september om het sportaanbod zelf eens onder de loep
te nemen. De commissie bestaat uit ervaringsdeskundigen en heeft een belangrijke stem bij het bepalen van de
winnaars.

De genomineerden
Atletiekvereniging Phanos
Stichting Running Blind Amsterdam
Stichting Happy2Move
Stichting Prisma
Omni-vereniging AKC Blauw-Wit
Vereniging Paardrijden Gehandicapten
Handboogschietvereniging KNHS Concordia
Evean Oefen en Fysiotherapie
Kano op IJburg
Rolstoelrugbyvereniging Amsterdam Terminators
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Meinou Steemers op (020) 75 25 100 of via
m.steemers@clientenbelangamsterdam.nl En like onze Facebookpagina!

Gevolgen voor cliënten door introductie Participatiewet
Vanaf 1 januari 2015 voert de overheid de Participatiewet in. Als gevolg daarvan behoren mensen met een
Bijstandsuitkering of een indicatie voor de Sociale Werkvoorziening en mensen met een Wajong uitkering
tot dezelfde doelgroep. Voor de Wajong en de SW betekent dit een versobering. De uiterste
aanvraagdatum voor de Wajong is 10 september a.s.
Cliënten met een Bijstandsuitkering kunnen alleen dit jaar nog een Wajong uitkering aanvragen. Dat levert de cliënt een
aantal voordelen op:
Een iets hoger inkomen.
De mogelijkheid om betere, persoonsgebonden begeleiding te krijgen, ook als de cliënt werkt.
Om voor de Wajong in aanmerking te komen moet bekend zijn of de psychiatrische problematiek is ontstaan voor het 18e
levensjaar; ofwel op basis van behandeling in de jeugd GGz, ofwel op basis van de schoolcarrière.
(Bron: Arkin, juni 2014)

Onderzoek RET
Patiënten met ernstige psychische aandoeningen overlijden vaak twintig jaar eerder dan anderen. Dat
moet beter kunnen. Het Regionaal Expert Team (RET) GGz van Zorgbelang Noord-Holland en
Cliëntenbelang Amsterdam heeft daarom onderzoek gedaan naar de optimale somatische zorg in de GGz
vanuit het perspectief van cliënten. Ook in Flevoland vond een dergelijk onderzoek plaats.
Beide onderzoeksrapporten zijn gepresenteerd aan Achmea en zorgaanbieders in de regio?s Noord-Holland,Pagina
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en Flevoland. Er zijn elf aanbevelingen geformuleerd en daarnaast is aangegeven dat ook bij dit onderwerp de
bejegening van cliënten en een herstelgerichte benadering cruciaal zijn.

Door het onderzoek uit te laten voeren door cliënten zelf, werd al tijdens het project de aandacht voor somatiek groter
binnen de betrokken instellingen. Voor de verzekeraar levert het RET aandachtspunten op, waarmee zij in hun
zorginkoop aan de slag gaan.
Naast het rapport is ook een factsheet met de aanbevelingen van dit onderzoek beschikbaar.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Márian Vink op (020) 75 25 121 of via
m.vink@clientenbelangamsterdam.nl

Onderzoek van Centrum voor Cliëntervaringen - Wijkzorg
De introductie van de wijkzorg in de vijf startgebieden in 2014 moet inzicht geven in de wijze waarop de
nieuwe samenwerking in het wijknetwerk verloopt. Of er anders naar hulpvragen wordt gekeken en of er
een ander patroon van oplossingen bij hulpvragen ontstaat. Van belang is natuurlijk ook wat cliënten
ervan vinden en hoe zij willen dat de zorg vorm gegeven wordt.
Vanuit het Centrum voor Cliëntervaringen monitoren VUmc en Cliëntenbelang Amsterdam de ervaringen van cliënten. Wij
werken daarbij samen met onderzoekspartners en ervaringsdeskundigen die het onderzoek met VUmc en
Cliëntenbelang. We hebben drie onderzoekspartners bereid gevonden mee te werken met het onderzoek.

Afgerond
Op dit moment is de inventarisatiefase zo goed als afgerond. Er zijn contacten gelegd met de trekkers in de
startgebieden; per wijk zijn interviews gehouden met cliëntvertegenwoordigers en sleutelfiguren, en is er een
documentanalyse gemaakt.
Het interviewen van cliënten vindt plaats in de periode augustus ? oktober van dit jaar. Onderzoekers en
onderzoekspartners maken een checklist voor het interviewen van cliënten; de onderzoekspartners krijgen op dit moment
een interviewtraining.
Een zogeheten voice-overgroep, bestaande uit mensen uit onze achterban, houdt vinger aan de pols en fungeert als
klankbordgroep voor de onderzoekers en onderzoekspartners.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Márian Vink op (020) 75 25 121 of via
m.vink@clientenbelangamsterdam.nl

Convenant Medicatieoverdracht ondertekend
Op woensdag 11 juni jl. hebben de Amsterdamse ziekenhuizen, apothekersvereniging FBA,
Huisartsenkring Amsterdam een convenant ondertekend om de medicatieveiligheid rondom
ziekenhuisbezoek te vergroten. Hierbij committeren partijen zich aan acht kernafspraken en zijn zij
aanspreekbaar op de naleving hiervan. Cliëntenbelang Amsterdam en Achmea onderschrijven het belang
van dit convenant voor de Amsterdamse cliënt en tekenen op basis hiervan mee.
De insteek van het convenant is dat de patiënt zich meer bewust is van de eigen verantwoordelijkheid als
informatiedrager. En een medicatieoverzicht bij zich draagt als hij naar het ziekenhuis gaat. De apothekers verstrekken
patiënten dit en controleren het overzicht, zodat bij het ziekenhuisbezoek de juiste informatie ook beschikbaar is voor de
specialist.
Cliëntenbelang Amsterdam zal hier de komende tijd aandacht aan besteden en cliënten hierover informeren via de
gebruikelijke communicatiekanalen. Zo is dat ook in het convenant afgesprokenconvenant.
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V.l.n.r.: Mirella Buurman (bestuur HKA), Peter van der Meer (RvB OLVG/SLAZ), Roland Eijsing (Zorginkoop Farmacie
Achmea), Maas Jan Heineman (RvB AMC), Chris Polman (RvB VUmc), Dorello Coleo (voorzitter bestuur FBA), Jos Buijs
(RvB Reade/voorzitter projectgroep medicatieoverdracht SIGRA), Ad Warnar (directeur Cliëntenbelang Amsterdam) en
Edwin van der Meer (voorzitter RvB BovenIJ Ziekenhuis).

Transmuraal Platform BOS opgericht
Op 27 mei is het Transmuraal Platform voor de regio’s rondom het BovenIJ, OLVG en SLAZ (BOS)
opgericht. Huisartsen-zorggroepen, gezondheidscentra en de drie ziekenhuizen hebben zich samen met
de HKA, 1ste Lijn Amsterdam en SIGRA, ingespannen om het Transmuraal Platform tot stand te brengen
met als doel: een centrale coördinatie en verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling, de implementatie én
de borging van regionale medisch-inhoudelijke transmurale werkafspraken tussen huisartsen en
specialisten.
Het Transmuraal Platform BOS wordt bestuurd door huisartsen, medisch specialisten en Achmea. HKA, Cliëntenbelang,
1ste Lijn Amsterdam en SIGRA zijn betrokken als adviserende bestuursleden.
Bestuursvoorzitter is Mascha Bevers, medisch directeur ROHA. Het platform heeft uiteindelijk de intentie om een
stedelijk platform te worden.
Door een goede en breed gedragen uitvoering van deze transmurale afspraken krijgt de patiënt de zorg van de huisarts
wanneer dit kan en van een medisch specialist als dit moet.
De patiënt zal door de transparante transmurale afspraken tussen huisarts en specialist minder snel verwezen
worden naar de medisch specialist in het ziekenhuis.
Voor complexere patiënten zal de medisch specialist juist vaker geconsulteerd worden.
Er is sprake van meer zorg dicht bij huis.
Voor de zorgverzekeraar betekent dit dat de - goedkopere- zorg die door de huisarts wordt geleverd, toeneemt. Voor
patiënten die specialistische zorg nodig hebben, worden risico?s en complicaties vermeden door tijdige consultatie.
(Bron: Transmuraal Platform BOS)
Daarmee bereikt het platform een hogere kwaliteit in de keten. Artsen worden meer herkenbaar en aanspreekbaar via
het platform. Er is een samenwerkingspartner op inhoud. In het eerste jaar zal het platform in ieder geval richten op
Diabetes, Cardio Vasculair Risico Management en Oncologie en lokale pilots.

Aandacht in de pers
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In de pers is al aandacht besteed aan de oprichting van het Transmurale Platform BOS: in Het Parool en op Amsterdam
FM

.

De WLZ: Een stap terug in de tijd?
De transitie van de AWBZ naar de Wmo is al geruime tijd een belangrijk onderdeel van het werk bij
Cliëntenbelang Amsterdam. Tegelijkertijd zullen er ook mensen met een beperking een indicatie houden
voor intensieve zorg, die tot eind 2014 onder de AWBZ valt. Per 1 januari 2015 zal deze zorg onder de
WLZ (Wet Langdurige Zorg) vallen als de Eerste Kamer het wetsvoorstel goedgekeurd.
Op de achtergrond zijn de landelijke belangenorganisaties druk bezig om hun invloed uit te oefenen op deze nieuwe wet.
Op 20 juni jl. hebben wij zelf een bijeenkomst georganiseerd om de wet toe te lichten.
Voor een visie op de WLZ vanuit het cliëntperspectief hebben wij mensen geïnterviewd vanIederin (ontstaan uit fusie van
voorheen het Platform VG en de CG-Raad) , de Stichting voor Inclusie, de Coalitie voor Inclusie, de Raad van Advies
van Achmea en een aantal ouders van mensen met een beperking.

Wat vinden zij van de WLZ?
Een greep uit de interviews:
?Het gevaar is dat de klassieke aanbieders zich in de WLZ gaan profileren op hun professionaliteit. Er is een risico op
het misbruik van de instituties die zeggen "Je bent van ons, dus wij bepalen.?
Is er aandacht voor participeren als je eenmaal onder de WLZ valt? Hoe krijgen zij een plek in de samenleving? Het mag
niet zo zijn dat mensen die eenmaal in een instelling wonen, geen onderdeel zijn van de buurt waarin ze wonen.
?Voor de Wmo zijn methoden bedacht, zoals het keukentafelgesprek waarin uitgegaan wordt van participatie. Onder de
toekomstige WLZ lijkt dit het tegenovergestelde te zijn.?
Er moet aandacht zijn voor de familie en verwanten die verschillende zorgen en belangen hebben. Hoe redt mijn kind het
straks zonder ons?
?Eigenlijk moet er een speciale WLZ komen voor mensen met een levenslange verstandelijke beperking.?
Mensen met een indicatie uit de WLZ kunnen ondersteuning krijgen via Zorg In Natura (ZIN), het Persoonsgebonden
budget (Pgb) en het Volledig Pakket Thuis (VPT).
?Ruimte voor VPT betekend ruimte voor mensen met een zwaardere beperking in de maatschappij?
Mensen gaven aan dat het VPT een belangrijke financieringsvorm is die ervoor kan zorgen dat mensen met een
zwaardere beperking ergens anders dan in een instelling, in een groep, kunnen wonen. Thuis kan dan betekenen: een
aanleunwoning in de buurt van een instelling of geclusterde appartementen; met zorg van een aanbieder.
Tijdens een informatieavond van Amsta vertelde een manager dat uit onderzoek is gebleken dat de zorgvraag vaak daalt
als mensen individueel wonen, het groepsleven blijkt juist meer problemen te veroorzaken.
?Er zijn nu al mensen met een behoorlijke beperking die ?zelfstandig? wonen met 24 uur-zorg thuis. Die moeten dat
kunnen blijven doen. Hoe moet dat straks? Krijg je met een WLZ indicatie daarvoor genoeg middelen? Worden mensen
niet juist een instelling ingejaagd? De financieringsstromen mogen het ?mee doen? niet in de weg staan?.

Aanmoedigen keuzevrijheid
Wat betekent dat voor ons als lokale belangenbehartigers?
Scheiden van wonen en zorg is van groot belang om op te komen voor de mensen met een beperking die
zowel in de Wmo als de Wlz worden ondergebracht. Goed wonen met de juiste ondersteuning is bepalend voor
de kwaliteit van leven.
Pagina 6 van 10
Het is belangrijk dat alle mensen met een beperking in de buurt mogelijkheden hebben om mee te doen. Of
ze nu in een instelling wonen of erbuiten.
De keuzevrijheid aanmoedigen om mensen zo te laten wonen dat zij zich goed voelen. In een groep,

individueel of samenwonend met vrienden, ongeacht hun indicatie WLZ of Wmo.

Wijkkringen
In Utrecht en Nijmegen zijn er wijkkringen van start gegaan. NSGK sponsort deze initiatieven twee jaar. Ook in
Amsterdam liggen er plannen. Het doel van de wijkkringen is om de inclusie (participatie) van jonge mensen met een
beperking vorm te geven met enkele initiatiefnemers die kleine activiteiten starten. Zo kunnen mensen met en zonder
beperking elkaar leren kennen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Malène Duijst via m.duijst@clientenbelangamsterdam.nl

Levendige bijeenkomst Wmo Ambassadeurs
Maandag 16 juni jl. organiseerden de Wmo Ambassadeurs van Cliëntenbelang Amsterdam een
goedbezochte bijeenkomst onder de titel ‘Cliënten die je niet hoort en ziet’. Er werden vier thema's
besproken en het nieuwe filmpje over het werk van de Wmo Ambassadeurs ging in première. Astrid
Philips en Henrike Kowalk namen afscheid als ambassadeur, en werden hartelijk bedankt voor hun
jarenlange inzet.
De Wmo Ambassadeurs verzamelen signalen over gemeentelijke voorzieningen onder verschillende doelgroepen, zoals
mensen met een GGz-achtergrond, een licht verstandelijke beperking, dak- en thuislozen en jongeren. De Wmo
Ambassadeurs Astrid Philips, Henrike Kowalk, Ria Mulder, Eddy Marsman, Paul van Schaik, Tamara Heerenveen,
Jeffrey Spekkers en Jimmy Mourad waren aanwezig.
Ria Mulder leidde de bijeenkomst in met de geschiedenis en achtergrond van de Wmo Ambassadeurs. Tijdens de
bijeenkomst konden de aanwezigen voor het eerst de nieuwe animatie over het werk van de Wmo Ambassadeurs te
zien. Klik hier om het filmpje te bekijken.

Onderzoek sociale toegankelijkheid welzijn
Het eerste thema van de middag was de sociale toegankelijkheid van het welzijn. Paul van Schaik (lid Wmo Podium
Zuid) heeft in stadsdeel Zuid onderzoek gedaan naar de sociale toegankelijkheid van het welzijn voor mensen met een
GGz-achtergrond of verstandelijke beperking.
Hij verduidelijkte de situatie met enkele voorbeelden van cliënten. De sociale toegankelijkheid hangt vooral af van hoe de
medewerkers omgaan met de mensen uit de doelgroep. De aanwezige ervaringsdeskundigen beaamden dit.

Zorgnetwerk en zwangerschap
Tamara Heerenveen vertelde heel boeiend over haar zwangerschap en zorgnetwerk. Duidelijk werd hoe zij zelf als kind
te maken had met jeugdzorg en haar ongeboren kind ook al. Zij gaf een duidelijk signaal af over het belang van een
goede bejegening door zorgprofessionals en het respect voor eigen keuzes, ook al passen die soms niet in het
behandelplan.

Levendig debat over dagbesteding
Ambassadeur Jeffrey Spekkers behandelde de veranderingen in de dagbesteding. Het werd een levendig debat over de
vraag of dagbesteding georganiseerd moet worden in de eigen wijk, tussen de andere buurtbewoners in, of dat er ruimte
moet blijven voor dagbesteding voor specifieke doelgroepen in de stad.
Te veel nadruk op gedwongen samengaan van verschillende doelgroepen kan volgens verschillende aanwezigen leiden
tot verdere vereenzaming en isolement van bepaalde cliënten.
De bezuinigingen bedreigen de dagbesteding in de stad, maar Jeffrey betoogde dat er ook gewerkt moet worden aan
vernieuwingen en meer oog moet zijn voor de herstelmogelijkheden van de deelnemers. Er zijn veranderingen nodig om
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de dagbesteding beter te laten aansluiten op de wensen van de cliënten.
Doel moet zijn dagbesteding die daadwerkelijk mensen beter inbedt in de maatschappij. Daarom pleit Jeffrey er ook voor

dat de dagbesteding zich meer openstelt voor buurtbewoners. Zo kunnen cliënten weer onderdeel worden van de buurt.
Ervaringsdeskundigen kunnen in de begeleiding van dit proces een rol spelen.

Dak- en thuislozen
Als laatste deelde Jimmy Mourad zijn bevindingen over de gesprekken met andere dak- en thuisloze Amsterdammers.
Opvallend vaak blijkt dat de gemeente en de hulpverlening in een vroeg stadium, bijvoorbeeld bij schulden of lichte
sociale problemen, niet thuis geven. Zij zetten de middelen nu vooral in voor groepen die overlast veroorzaken.
Uit de gesprekken bleek dat de hulp aan dak- en thuislozen een perverse prikkel kent: hulp wordt gehonoreerd als de
cliënt extremer gedrag vertoont. Een zorgwekkende ontwikkeling. Daarom pleitte Jimmy, als Wmo Ambassadeur, ervoor
ook aandacht te besteden aan mensen die je niet zo duidelijk hoort en ziet, maar voor wie hulp in dat beginstadium juist
heel effectief kan zijn.

Afscheid van twee Wmo Ambassadeurs
Astrid Philips en Henrike Kowalk zetten na vier jaar een punt achter hun rol als Wmo Ambassadeur. Astrid werd ontdekt
als potentiële belangenbehartiger, toen zij bij het Steunpunt GGZ van Cliëntenbelang Amsterdam om hulp vroeg. Al snel
ging zij aan de slag als Wmo Ambassadeur om andere cliënten verder te helpen en hun ervaringen onder de aandacht te
brengen van de wethouder Zorg en anderen beleidsmakers.
Henrike ging rond dezelfde tijd aan de slag als Wmo Ambassadeurs en werd snel actief op tal van terreinen binnen de
cliëntenbeweging. Hun onschatbare waarde voor het ontsluiten van ervaringskennis in de stad, zoals Tineke Bouwes van
de HvA dat benadrukte, werd al snel herkend.
Ze werden gevraagd een rol te spelen in het onderwijs van nieuwe hulpverleners; het begin van een belangrijke
samenwerking met de HvA. Inmiddels werken Henrike en Astrid daar allebei als ervaringsdeskundige.
Zij blijven een belangrijke rol spelen rol in het stimuleren van de inzet van ervaringskennis en ervaringsdeskundigen,
maar geven graag nieuwe Wmo Ambassadeurs de kans hun voorbeeld te volgen.

Rapportage `Ouderen in Beeld` over kwetsbare ouderen
Cliëntenbelang Amsterdam oriënteert zich op dit moment op de verdere verbinding met kwetsbare
ouderen. Om te onderzoeken hoe we de belangen van deze groep het best kunnen behartigen, zijn ruim
twintig gesprekken gevoerd met ouderen over kwetsbaarheid, vervat in de rapportage 'Ouderen in beeld’.
Kwetsbaarheid bij ouderen wordt veroorzaakt door een opeenstapeling van problemen. De leeftijd waarop
dit gebeurt is nog niet eens het meest bepalend.
Kwetsbaar zijn betekent vaak 'afhankelijk worden'. Gezondheidsklachten kunnen kwetsbaarheid versterken, maar ook
psychische klachten of het ontbreken van familie en een sociaal netwerk. Vooral ouderen wiens partner overlijdt zijn
kwetsbaar. Het lukt niet iedereen om de draad weer op te pakken.

Meedoen en nuttig zijn
Ouderen zelf hechten vooral aan familie en naasten, gezondheid en het gevoel dat ze nog meedoen en nuttig zijn. Zich
nuttig voelen, ziet er voor iedereen anders uit. Voor de een betekent dit een bijdrage leveren aan de samenleving door
een cursus te geven.
Voor de ander betekent het zichzelf nog kunnen redden en niet beperkt worden door ingewikkelde systemen. Er is geen
standaard voor wat ouderen willen, hoe ze de dag willen doorbrengen of hoe ze willen wonen. Ieder mens is anders,
iedere oudere heeft andere wensen en verlangens.

Thema's
Tijdens de gesprekken kwamen als belangrijkste thema?s naar boven:
Eenzaamheid
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Wonen
Dagbesteding
Preventie op maat
Op dit moment zijn we de verkregen informatie aan het uitwerken. Hierover zullen we u na de zomer verder informeren.

Nieuw: Amsterdams Zorgblog!
De afgelopen tijd is de (Amsterdamse) zorgsector regelmatig negatief in het nieuws
geweest. Dat was de aanleiding voor netwerkbijeenkomsten met
communicatieadviseurs van zorgorganisaties, Cliëntenbelang Amsterdam,
gemeente Amsterdam en Achmea. Alle partijen vinden het belangrijk om meer
proactief te communiceren. Zodoende kwam het idee naar boven om een blog te
starten: het Amsterdams Zorgblog. Een platform voor alle betrokken partijen om de
Amsterdammers te informeren over de ontwikkelingen in de zorg en het welzijn en
de dialoog aan te gaan.
Het Amsterdamszorgblog.nl deze zomer online en op Prinsjesdag lanceren we het blog officieel lanceren door aandacht
in de media te zoeken. Tot die tijd willen we het blog zo veel mogelijk uitproberen en vullen met content.

Wat hebben we nodig?
Bloggers ? incidenteel of regelmatig, iedereen die zijn/haar ervaringen met zorg wil delen. Dit kan via tekst,
film, afbeeldingen, ? alles is welkom. Voor bloggers hebben we een bloggersinstructie geschreven. Kent u een
blogger of bent u zelf een (potentiële) blogger, laat het ons weten via redactie@amsterdamszorgblog.nl
Bekendheid geven aan het blog via de eigen communicatiekanalen, zoals de website, intranet en de social
media.
Meedenken? Heeft u tips, ideeën, op opmerkingen? Laat het ons weten!

Kort nieuws
Directeur Warnar in RvT stichting Rijncoepel
Per 1 mei jl. is directeur Ad Warnar toegetreden tot de Raad van Toezicht van Rijncoepel. Hij heeft cliëntparticipatie en Ehealth in zijn portefeuille. Rijncoepel is een samenwerkingsorganisatie van eerstelijns professionals die staan voor
ketenzorg. De kracht ligt in een multidisciplinaire benadering en samenwerking binnen de eerste lijn. Een bekend project
van deze organisatie is het project Populatiegerichte Zorg en Financiering Rijnland (PZF Rijnland) die gevolgd wordt door
het Ministerie van VWS, omdat de uitkomsten landelijk gebruikt kunnen gaan worden. Verzekeraar Zorg en Zekerheid,
ziekenhuis Diaconessenhuis Leiden en Rijncoepel zijn de initiatiefnemers.
Filmpje over respijtzorg
Het Platform Mantelzorg Amsterdam heeft een prachtig filmpje laten maken over respijtzorg. In het filmpje komen vier
mantelzorgers aan het woord, die laten zien waarom respijtzorg voor hen belangrijk is. Klik hier voor de korte versie, of
hier voor de langere. Wilt u meer weten? Neemt u dan contact op met Márian Vink op (020) 75 25 121 of via
m.vink@clientenbelangamsterdam.nl
Nieuwsbrief Week van de Toegankelijkheid
?Toegankelijke verenigingen? is het thema van de 15de Week van de Toegankelijkheid. De Week van de
Toegankelijkheid vindt in 2014 plaats van 6 t/m 11 oktober. Het onderwerp toegankelijke verenigingen is belangrijk voor
alle mensen met beperkingen. Natuurlijk is iedereen overal welkom, maar soms is er net iets meer nodig voordat mensen
ook werkelijk binnen een vereniging mee kunnen doen. Lees hier de laatste nieuwsbrief.
Zeildagen Sailability
Sailability organiseert al jaren zeilactiviteiten in Amsterdam. De nieuwe coördinator Wilma van den Broek laatPagina
weten dat
er 10
9 van
nog veel plekken beschikbaar zijn. De zeilboten zijn geheel aangepast voor mensen met een beperking. Anderhalf uur
zeilen kost ?15,-. Er zijn een- en tweepersoonsboten beschikbaar. De eenpersoonsboot kan elektrische bediend worden;
op dezelfde manier als een elektrische rolstoel. De zeildagen zijn op 26 juli, 17 en 30 augustus, en op 6 en 21

september. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wilma van den Broek op 06 50 46 09 04 of 0341-422324
of via wilmavandenbroek228@gmail.com

Colofon
Nieuwsbrief is een periodieke uitgave van Vereniging Cliëntenbelang Amsterdam.
Overname van artikelen is toegestaan met bronvermelding.
Eindredactie Vereniging Clientenbelang Amsterdam, afdeling pr en communicatie.
Bezoekadres Plantage Midden laan 14-1, 1018 DD Amsterdam
Telefoon (0)20 75 25 100, Fax (0)20 75 25 101
E-mail info@clientenbelangamsterdam.nl
Internet www.clientenbelangamsterdam.nl
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