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Heeft u een vraag of klacht over zorg en
welzijn? Wij helpen u verder.
Adviespunt Zorgbelang is een initiatief
van Zorgbelangorganisaties. Wij komen op
voor de belangen van zorggebruikers en
zetten ons in voor de kwaliteit van de zorg.

Wat kunnen wij voor u doen?
Wij geven informatie, advies en
ondersteuning. Onze medewerkers kennen
de zorg in uw buurt en zijn op de hoogte
van relevante wet- en regelgeving. Wilt
u advies over hoe u uw zorg of hulp kunt
regelen? Ervaart u knelpunten en komt u er
zelf niet uit? Wij helpen u verder.

Gratis en onafhankelijk
Adviespunt Zorgbelang is onafhankelijk van
zorginstellingen, gemeenten, Jeugdzorg en
indicatiestellers. De dienstverlening is gratis.

Specialismen onder één dak
Bij ons bent u aan het juiste adres voor al
uw vragen en kwesties over zorg en welzijn.

Veranderingen in de zorg; een tussenbalans

• Cliëntondersteuning gezondheidszorg:
Bij een vraag of klacht over uw huisarts, specialist, tandarts, apotheker,

Sinds 1 januari zijn verantwoordelijkheden op het gebied van de

artikel ventileert, de bittere werkelijkheid geworden. Maar ook zaken als

fysiotherapeut of andere hulpverlener

‘zorg’ overgeheveld van het Rijk naar gemeenten. Die transitie kreeg

laaggeletterdheid, die een negatieve invloed op de gezondheid hebben,

bel: 0900 243 70 70

de afgelopen maanden voor een belangrijk deel zijn beslag.

passeren in deze bijlage de revue. Ingewikkelde kwesties die de nieuwe
• Cliëntondersteuning langdurige zorg

werkwijze nog eens verder compliceren.
BDUmedia staat in de Zorgkrant, de tweede in successie, stil bij een aantal

Deze bijlage kwam tot stand in samenwerking met Zorgbelang

aspecten die bij die verandering een rol speelt. Hoe ziet de balans er na

Gelderland/Utrecht, de regionale belangenbehartiger voor mensen

Voor het regelen en uitvoeren van uw zorg

de eerste maanden eruit? Zo is er het verhaal van Ineke Ludikhuizen,

die op de zorg zijn aangewezen. Onafhankelijk journaliste Jellie Kiefte

in een instelling of thuis bel: 0900 243 8181

de partner van Willem Aantjes, die haar baan opgaf om zich geheel als

-oud-raadslid in Ede en specialiste op het gebied van de zorg tekende

mantelzorger aan de verzorging van haar man te wijden. Inmiddels kreeg

-net als vorig jaar- voor de inhoud.

• Cliëntondersteuning sociaal domein

dat verhaal extra actualiteitswaarde, omdat Aantjes onlangs overleed.
Voor mevrouw Ludikhuizen zijn daarmee haar zorgen die ze in het

Indien u 24 uur per dag zorg nodig heeft.

Advies over kwesties met uw gemeente,
Daan Bleuel, eindredactie Zorgkrant

hulpverlener of zorginstelling. Bekijk op
de website of uw gemeente deze dienst
aanbiedt. Adviespuntzorgbelang.nl

COLOFON: De Zorgkrant is een uitgave van BDUmedia en wordt als bijlage bij onze kranten verspreid in een totaaloplage
van 775.000 exemplaren. De bijlage kwam mede tot stand in samenwerking met Zorgbelang Gelderland/Utrecht

• Vertrouwenspersoon Jeugdhulp
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full - t i m e m a n t e l zo r g e r :

,,Ik had het gevoel dat er geen lucht meer in zat”

zorgkrant

I n e k e Lu d i khu i z e n , v r ouw va n W i ll e m A a n tj e s , koo s v oo r e e n b e s ta a n a l s

Halverwege 2013 stopte Ineke Ludikhuize (59 jaar) met haar baan als directeur van Passage, een christelijk-

zoon die toen nog bij ons woonde. Dat werd

hun mantelzorgers. Mijn vader had kanker en

aanzetten. Daarop kun je de letters vergroten en

bijzonder dat het goed ging. Vaak veroorzaakt

Je schrijft in je boek over zorgvragers die

maatschappelijke vrouwenbeweging. De combinatie werk en mantelzorg voor haar echtgenoot Willem Aantjes

langzaam minder. We regelden eerst een

veel pijn. Je had die pompjes nog niet en dus

gebruik maken van de voorleesfunctie. Ik heb

mantelzorg breuken in familieverbanden, ook

‘hospitaliseren’, achterover gaan leunen en

werkster en later iemand voor de tuin. Toen

moest ik leren morfine spuiten. Dat vond ik niet

Wim leren twitteren, zo blijft hij contact houden

in families waar je het niet zou verwachten en

daardoor hun mantelzorgers overbelasten: ‘Niet

kreeg Wim kanker en werden zijn ogen slechter.

makkelijk. Mijn zussen zaten in de verpleging

met de buitenwereld. Dat scheerapparaat heeft

die het ook niet van zichzelf hadden verwacht.

doen dus, maar meteen het gesprek aangaan en

met mevrouw Ludikhuize vond plaats op 20 augustus. Ook de foto is toen genomen. Mevrouw Ludikhuize heeft –

Hij kon niet meer autorijden. We zaten zó vaak

die vroeg ik om raad als mijn vader onrustig

hij zelf besteld via internet. Sociale media vind ik

Bij mantelzorg voor ouders is het volgens mij

uitleggen dat de zorgvrager niet het middelpunt

desgevraagd- toestemming gegeven het artikel en de foto te gebruiken. Een aantal uitspraken krijgt –na het overlijden

in het ziekenhuis, dan voor dit, dan voor dat.

was. Ze gaven mij de tip om psalmen te zingen.

overigens ook voor mantelzorgers een must. Je

belangrijk dat je het eerst als kinderen samen

van de wereld is.’ Dat advies lijkt mij met name

Op een gegeven moment waren we daar vier

Dat was geweldig. Mijn moeder is, toen zij snel

kunt met elkaar meeleven en steun voor jezelf

eens bent. Het is bijvoorbeeld onzin dat het

voor de mantelzorgende wederhelft wel moeilijk.

keer per week. Dat zijn situaties waar je geen

achteruit ging, op een gegeven moment naar

is makkelijker te organiseren. Bij PGGM, mijn

dichtstbij wonende kind vanzelfsprekend

Ludikhuize: ,,Dat zorgvragers hun mantelzorgers

hulp voor kunt inhuren. Maar ik had wel een

een verpleeghuis gegaan. Weer een ander soort

pensioenorganisatie, is een besloten website

het zwaarst belast wordt. Of ouders die hun

overbelasten zie ik veel. En dat is inderdaad heel

drukke baan, ik had het gevoel dat er geen lucht

dynamiek voor ons als mantelzorgers. Er was

voor mantelzorgers: wijmantelzorgers.nl. Heel

voorkeur voor een kind laten blijken en daarmee

heftig bij gehuwden. Ik hoor daar ook veel over

meer in zat. Toen las ik een uitspraak van Cora

daar niets voor haar te doen. Ik ben met haar

informatief.”

dat kind zwaarder belasten. Of een zoon die

van mensen die dat bij zichzelf of bij anderen

liever zorgt dan bijvoorbeeld de administratie

zien gebeuren. Vaak was die mantelzorgende

doen terwijl de ouders dat niet willen omdat ze

partner al de zorgende partij in dat huwelijk en

(oud-politicus ARP/CDA, 92 jaar) werd haar te zwaar. Zoals bekend overleed Aantjes op 22 oktober. Het interview

van haar man- een nieuwe lading. Wat toen nog speculatie was, is inmiddels harde werkelijkheid. We wensen mevrouw
Ludikhuize en familie kracht en troost toe in deze tijd van rouw.

Ludikhuize is theologe en rondde onlangs een

gesproken in allerlei situaties van mantelzorg.”

bij de dag. Wim heeft drie soorten kanker die nu

Postema die ik eerder in mijn werk had ontmoet.

mandala’s gaan tekenen. Dat soort dingen ga je

opleiding tot mediator af. In 2014 schreef zij

Over haar eigen situatie zegt ze: ,,Ik ben, in

in rust zijn. We hoeven maar eens in het halfjaar

Cora had haar baan en zekerheden opgegeven

dan bedenken.”

Opvallend vond ik de uitspraak van iemand in je

op verzoek van uitgeverij Forte het boek ‘Een

toenemende mate, blij met mijn besluit van

voor controle, dat was in 2013 wel anders. Hij

nadat haar man een herseninfarct kreeg. Mijn

boek over onderlinge afspraken in de familie: ‘Juist

hun eigen ideeën hebben over zorgtaken. Daar

dat wordt langzamerhand steeds meer tot het

warme jas’ over mantelzorg. *) ,,De uitgeverij las

twee jaar geleden om te stoppen met werken.

mag in huis niet in de rolstoel van mij. Zoveel

besluit nam ik nadat ik met Cora had gesproken

Wat mij opvalt is je nadruk op technische

als je met elkaar gaat praten blijken er vaak punten

zou je als kinderen niet in mee moeten gaan.

te veel wordt. Je ziet dat ze het niet volhouden.

mijn interview in Trouw, waarin ik vertelde dat

Ik voel me bevoorrecht dat het kan. We leven

mogelijk lopen! Ik ben heel blij dat zijn hoofd

over haar keuze om met werken te stoppen.

hulpmiddelen en internet.

te zijn waar je niet uitkomt.’ Haar advies is om het

Maar tegen de wens van de ouders ingaan is

Probeer weerbaar te zijn als mantelzorger en eis

ik stopte met mijn betaalde werk en waarom.

eenvoudig, zodat we samen van Wim zijn

nog goed is. Wim is voor zijn ontspanning

Stoppen met werken was voor die tijd nog

Ludikhuize: ,,Mijn zoon Jeroen heeft Wim in feite

maar te laten rusten…

dan ook weer zo’n lastig puntje... Bedenk echter

ruimte op voor jezelf, hoe moeilijk dat ook ik.

Ik kreeg veel reacties op ‘Een warme jas’. Het

pensioen kunnen rondkomen. Als Wim er niet

aangewezen op kranten en boeken. Maar nu

nooit in me opgekomen. Cora leerde mij dat

‘opgevoed’ als het om computerzaken gaat.

Ludikhuize: ,,Ja, soms is het zoals het is. Wij

wel: moeten zorgen op een manier die je niet

Het is uiteindelijk in het belang van je partner.’’

schrijven van een dergelijk boek maakt dat

meer is zal ik moeten verhuizen.”

hij bijna niets meer ziet wordt dat moeilijker.

je kunt stoppen als je niet aan materiële zaken

Hij was heel geduldig en ook nu denkt hij nog

hadden niets besproken als gezin toen mijn

ligt maakt de draaglast wel zwaarder voor een

*) Ludikhuize, Ineke (2014). Een warme jas:

We hebben daarom besloten om niet meer

hecht. Ik ben met Wim gaan praten. Hij was erop

steeds mee op dat gebied. Hij kwam met de iPad

ouders zorg nodig hadden. Achteraf vind ik het

familielid.”

voor mantelzorgers. Baarn: Forte Uitgevers BV.

tegen maar ik legde hem de keus voor: veel

mensen je als een deskundige zien. Ik kan
echter alleen mijn eigen ervaringen inbrengen.

Geweldig netwerk

op vakantie te gaan. Hier in huis weet hij de

Wel heb ik voor dit boek met heel veel mensen

Over de gezondheid van haar man: ,,We leven

weg. Wim heeft een geweldig netwerk en we

thuiszorgmedewerkers in huis, of ik. De situatie

krijgen veel bezoek, dat vinden we fijn. Wim

dat het financieel spannend wordt voor mij

O u d T w e e d e - K a m e r l i d E s m é W i e g m a n , d i r e ct e u r N P V o v e r m a n t e l zo r g e n

kan ook enorm genieten van contacten met

gaat pas komen als Wim dood is. Maar ik weet

jonge mensen, het maakt niet uit in welke

dat ik, bij wijze van spreken, ook gelukkig kan

m a n t e l zo r g o n d e r s t e u n i n g :

Hulp of advies nodig? Zie www.mezzo.nl klik op ‘overzicht lidorganisaties’ voor een

hoedanigheid. Onlangs had hij nog een

worden in een Mammaloe-wagen op camping

organisatie in de buurt of bel de mantelzorglijn 0900 - 20 20 496 (10ct/pm).

langdurig telefoongesprek over van alles en nog

De Berekuil.”

wat met een jongen van de service-afdeling van

‘Cultuurverandering bij werkgevers
en zorgprofessionals is hard nodig’

Mantelzorgers kunnen ook met vragen en klachten terecht bij Adviespunt Zorgbelang,

Philips die hij belde voor zijn scheerapparaat.”

Ben jij van nature een zorgend persoon? Zodat,

zie www.adviespuntzorgbelang.nl of bel 0900 243 70 70 (10ct/pm).

Peinzend: ,,Ja, Wim is heel communicatief. Als je

zoals één van de mensen in jouw boek het

dat niet bent heb je als oudere in deze tijd wel

uitdrukte, de mantelzorg ‘dicht bij jezelf’ blijft?

een probleem, denk ik.”

Ludikhuize: ,,Helemaal niet. Ik stond met

De patiëntenvereniging ‘NPV-Zorg voor het leven’ (NPV) in Veenendaal

drie linkerhanden en ben helemaal niet

ging al snel na de oprichting, zo’n 30 jaar geleden, nadenken over

Zorgbelang Gelderland/Utrecht ontwikkelde de cursus ‘Zelfregie voor mantelzorgers’.
De cursus biedt inzichten om voldoening te blijven halen uit mantelzorg en om de zorg te

Tips voor
mantelzorgers
Esmé Wiegman:
1. Wees je ervan bewust dat je nooit door
de gemeente tot mantelzorg
gedwongen mag worden.

kunnen volhouden. Wilt u als gemeente of zorg- c.q. welzijnsorganisatie uw zorgvrijwilligers

Kun je het moment beschrijven waarop je wist dat

huishoudelijk en zorgend aangelegd. Ik ben

mantelzorgondersteuning. Ondersteuning die zich niet beperkte tot

en mantelzorgers ondersteunen? Neem contact op met Miriam Stolten, projectleider

stoppen met je baan voor jullie de beste keuze was?

wel heel handig op het internet en google alle

het geven van advies. NPV-directeur Esmé Wiegman: ,,Vijfentwintig

Zelfregie: miriamstolten@zorgbelanggelderland.nl.

Ludikhuize: ,,Dat ging geleidelijk. Wim deed

hulpmiddelen en informatie bij elkaar. Toen mijn

jaar geleden begon het met thuishulp in de terminale fase en die

eerst alles in huis, ook de zorg voor mijn

ouders nog leefden was ik voor hen één van

ondersteuning heeft zich uitgebreid tot het veel bredere pakket dat

2. Als mantelzorger heb je recht op
ondersteuning door de gemeente.
3. Als mantelzorger sta je niet alleen.
Zoek contact met lotgenoten!

we nu hebben.”
Ineke Ludikhuize:
1. Zorg goed voor jezelf. Er staat niet voor

Mantelzorg in 2015:

Toen het voormalig Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie, Esmé
hoezeer mantelzorgondersteuning tot in de haarvaten aanwezig

als jezelf. Soms willen de zorgvragers

Wat is mantelzorg: De Nationale Raad voor de Volksgezondheid beschrijft mantelzorg als ‘zorg

bleek in de organisatie: er zijn 2400 vrijwilligers actief waarvan iets

dat niet zien. Dan moet je voor jezelf

die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een hulpbehoevende

minder dan de helft daarvan in Gelderland en Utrecht. Het bieden van

opkomen, anders is het niet vol te

door één of meerdere leden van diens directe omgeving, waarbij de zorgverlening direct

vrijwillige thuishulp is bij dreigende overbelasting van mantelzorgers

houden.

voortvloeit uit de sociale relatie’.

één van de mogelijkheden om de druk van de ketel te halen. ,,Feitelijk

Wiegman, begin 2014 directeur werd van de NPV merkte ze al snel

niets in de Bijbel: heb je naaste lief

2. Durf hulp te vragen als mantelzorger

is het zo dat een groot deel van het takenpakket van de NPV als
Mantelzorg in cijfers: 2,6 miljoen volwassenen Nederlanders verlenen meer dan acht uur per

mantelzorgondersteuning te typeren valt’’, stelt Wiegman. Daar blijft het

en durf hulp aan te bieden als niet-

week en/of langer dan drie maanden mantelzorg, 71 procent combineert mantelzorg met werk,

niet bij, de vereniging probeert ook het beleid te beïnvloeden en daarbij

mantelzorger. Als je vermoedt dat

25 procent van de jongeren is jonge mantelzorger. (Bron: www.mezzo.nl).

komt de Haagse ervaring van het voormalige Kamerlid goed van pas.

iemand hulp nodig heeft, biedt dan

Mantelzorg en ondersteuning: uit de derde ledenenquête van ‘Mantelzorg en Dementie’ van

Ze is redelijk te spreken over de plannen van staatssecretaris Van

en zeg niet: je mag mij altijd bellen.

PGGM&CO blijkt toenemende behoefte aan ondersteuning. In vergelijking met de enquêtes van

Rijn, die uitgebreid beschreven staan in de kamerbrief over de

Als mantelzorger heb je te accepteren

de afgelopen twee jaar geeft een groeiend percentage ondervraagden aan dat ze hun rol als

voortgangsrapportage informele zorg’ van 24 juni. Over de verruiming

dat mensen ook nee mogen zeggen als

mantelzorger als ‘moeilijk’ ervaren: 27 procent in 2015 tegen 19 procent in 2013. Mantelzorgers

van het zorgverlof naar een bredere kring van familieleden sinds 1 juli

jij over je vraagverlegenheid en angst

hebben vaak het gevoel er alleen voor te staan en ervaren het overheidsbeleid niet als steun.

zegt ze: ,,Ik ben blij dat er meer aandacht is voor het feit dat werknemers

voor afwijzing heen bent en (eindelijk)

Mantelzorg blijkt moeilijk te combineren met privéleven en werk. De ondervraagden “hebben

daarnaast vaak ook zorgverleners zijn, met mantelzorgtaken en

die hulpvraag durft te stellen. Maar mijn

advies nodig, meer begrip vanuit de samenleving en hulp vanuit lokale overheidsinstanties”.

vrijwilligerswerk. Naast wettelijke ruimte is verdere cultuurverandering

ervaring is dat mensen veel vaker ja dan

(Bron: www.pggm.nl, De mantelzorger worstelt met zorgtaken, 8 september 2015.)

nodig. Mensen vinden het vaak lastig om zorgverlof te vragen en zijn

concrete hulp aan, met datum en tijd

bang dat hun werkgever negatief zal reageren of het als een teken ziet

nee zeggen.
Esme Wiegman (Foto: Jacob Jan van Baalen)
3. Leer praten met, als het nog kan,

Mantelzorg en werk: Sinds juli 2015 is de mogelijkheid om kortdurend of langdurend zorgverlof

van onvoldoende aandacht voor het werk.”

op te nemen uitgebreid naar broers, zussen, grootouders, kleinkinderen, huisgenoten of andere

Ook de Respijtwijzer (zie respijtwijzer.nl) zal herzien worden, kondigde

lichting professionals aandacht komt. Dit vraagt de komende tijd nog

degene voor wie je zorgt en maak tijdig

mensen in de sociale omgeving. Veel mantelzorgers gaan er financieel op achteruit: ze gaan

de staatssecretaris aan. Wiegman hierover: ,,Veel van onze afdelingen

om verdere actie, ook richting bestaande professionals”, aldus Van Rijn.

afspraken. Maar maak die ook weer

minder werken en maken meer kosten. Uit onderzoek van Mezzo (persbericht 11 september)

kennen en gebruiken deze respijtwijzer wel. We vinden het jammer dat

En die actie is zeker nodig, vindt Wiegman: ,,Op veel plaatsen lopen onze

niet voor de eeuwigheid, want situaties

blijkt dat 55% van de mantelzorgers financieel krap zit of geld tekort komt. “In de toelichting

veel respijtvoorzieningen van de hulpvrager vragen dat hij uit zijn eigen

coördinatoren tegen muren op. Vrijwilligers worden toch vaak gezien als

veranderen.

bij de open vragen werd opvallend vaak genoemd dat mantelzorgers zich gedwongen voelen

huis gaat. Daarom zijn we een project mantelzorgvervanging begonnen;

mensen die in de weg lopen. Jammer, want een vrijwilliger kan juist in

om te stoppen met werken. Uiteraard heeft dit consequenties voor het besteedbaar inkomen

respijtzorg waarbij de mantelzorger even op adem kan komen en een

aanvulling op de professional zoveel betekenen. En dat geldt ook voor

van de mantelzorger”(...) “Mezzo zal in Den Haag én bij gemeenten aandacht blijven vragen

vervanger de zorg thuis even overneemt.’’ *)

de mantelzorger.”

voor de financiële positie van mantelzorgers. Zo biedt het nieuw in te richten belastingstelsel

De bejegening, het op waarde schatten, van mantelzorgers inclusief

mogelijkheden om mantelzorgtaken financieel beter mogelijk te maken. Daarnaast ondersteunt

mantelzorgondersteuners door professionals rondom de verzorging en

*) Voor meer informatie over mantelzorgvervanging door NPV-vrijwilligers

geen onderwerp van onenigheid in de

Mezzo gemeenten bij het bieden van lokale oplossingen in het wegnemen van financiële

verpleging kan beter, erkent ook de staatssecretaris in zijn Kamerbrief:

(maximaal drie weken), zie www.npvzorg.nl/mantelzorgvervanging/ of tel.

familie wordt na hun overlijden.

drempels voor mantelzorgers.”

,,Ik ben dan ook blij dat hiervoor in het mbo en hbo voor de nieuwe

(0318) 54 78 88.

Ineke Ludikhuize, met echtgenoot Willem Aantjes (Foto: Jellie Kiefte)

4. Mensen die mantelzorg bieden aan
ouders: vraag je ouders om tijdig hun
financiële zaken te regelen zodat geld

,,Ze verdienen een plaats
in de maatschappij”

zorgkrant

Wer k ne m ers m e t een ar beidsbeperking op weg naar reg ulier werk

,,De integratie van onze werknemers

werken graag mee aan goede doelen, maar dan

Willemsen: ,,Die drie zie je zich -ieder op hun

vacatures hebben en of ze geschikt zijn. Maar

met een beperking brengt ons veel.

wel in Arnhem en omgeving. Het aannemen

manier- ontwikkelen, omdat ze het naar hun zin

dat kan alleen als we van de gemeente of van

We zien dat ze het naar hun zin

van deze mensen zien we als maatschappelijk

hebben. Eén van hen werd arbeidsongeschikt

een zorgorganisatie goede begeleiding krijgen.”

betrokken ondernemen. Vergelijkbaar met onze

door een herseninfarct. Praten gaat heel

hebben bij ons, ze horen bij ons.

inzet voor bijvoorbeeld de Arnhemse Uitdaging.”

moeilijk, maar ondertussen begrijpen zijn

We genieten van hun werkplezier

Willemsen benadrukt dat niet zozeer de

collega’s doorgaans wel wat hij bedoelt en

arbeidsbeperking van belang was bij de

via de mail kan hij goed uitdrukken wat hij

sollicitatie, maar of de mensen wel pasten in

wil. In zijn eigen tempo doet hij DTP-werk.

het bedrijf. ,,Bij de sollicitatiegesprekken kregen

Nu hij weer bij een gewoon bedrijf werkt,

en van de ontwikkeling die we bij
hen zien. Ze verdienen een plaats
in de maatschappij.”

Jacqueline Willemsen is commercieel directeur

we bewust geen informatie vooraf over hun

zoals vroeger, zien we hem opleven. Een

beperkingen. Ook nu weten we niet alles over

autistische jongen doet zijn werk heel goed

ze, we hebben geen dossier van ze gekregen.

in de drukkerij, die hebben we gigantisch

Maar dat is prima. Het ging ons vooral om een

vooruit zien gaan op het gebied van

goeie match.”

dagritme en productie. Misschien zou het
goed zijn als we hem ooit loon naar werken

van drukkerij en ontwerpbureau Coers & Roest
in Arnhem. In januari 2014 nam het bedrijf

Opleven

kunnen geven. Die druk kan hij nu nog niet

vijf mensen aan met een arbeidsbeperking.

Er werken nu nog drie van de vijf personen bij

aan.”

,,Via mijn kinderen kwam ik met de

Coers & Roest, voor de andere twee bleek de

Of ze ooit mensen via de Participatiewet zal

communicatiemanager van Siza in contact. Siza

werkomgeving toch minder geschikt. Jacqueline

aannemen? ,,Het ligt eraan of we geschikte

begeleidt mensen met een beperking. In het
kader van een reorganisatie was Siza bezig met
de sluiting van hun activiteitencentrum voor
grafische producten in Elden. De organisatie
wilde hun cliënt-medewerkers zoveel mogelijk
onderbrengen in bedrijven, indien passend.”
De werknemers die Coers & Roest via Siza heeft
aangenomen werken met behoud van hun
uitkering. Siza zorgt voor de begeleiding.

‘Maatschappelijk betrokken’
Coers & Roest is een bedrijf met 24 reguliere
werknemers. Vanwege dat aantal hoeft, strikt
genomen, het bedrijf geen arbeidsbeperkten
in dienst te nemen om te voldoen aan het
quotum van de nieuwe wet Banenafspraak
(zie kader). Toch nam het bedrijf een relatief
hoog percentage mensen aan die veel
begeleiding en ondersteuning nodig hebben.
Waarom? Jacqueline Willemsen merkt op dat
maatschappelijke betrokkenheid in de genen
zit van het 160-jarige Arnhemse bedrijf. ,,We

Jacqueline Willemsen (Foto: Mark van der Ham)

Participatiewet

Participatiehuis ZON in Nunspeet

Vanaf 1 januari 2015 is de Participatiewet

met een beperking of chronische

Participatie betekent ‘meedoen’ in de maatschappij. Als de Participatiewet beoogt dat meer

van kracht, deze wet vervangt de Wet

ziekte Ieder(in), Landelijk Platform

mensen aan het werk moeten, zullen gemeenten ook moeten meewerken aan het bevorderen

werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale

Geestelijke Gezondheidszorg (LPGGz) en

van basisvaardigheden. In Nunspeet is daarom in januari 2014 het Participatiehuis ZON (Zicht

werkvoorziening (WSW) en een groot deel

Patiëntenfederatie NPCF stellen in hun

Op Nieuwe mogelijkheden) gestart. Het project wordt gefinancierd vanuit een provinciale

van de Wet werk en arbeidsondersteuning

onlangs verschenen onderzoeksrapport

subsidie aan Zorgbelang en de Inclusief Groep als co-financier en krijgt alle medewerking van

jonggehandicapten (Wajong). Het doel van

’Wat werkt en wat werkt niet’ dat met een

gemeente Nunspeet. ,,Het is een betrokken gemeente, iedereen kent elkaar en de lijntjes zijn

deze wet: meer mensen aan het werk.

goede sociale werkomgeving en relatief

kort”, zegt Jennifer van Leur, projectleider bij Zorgbelang Gelderland en coördinator van het

eenvoudige aanpassingen veel meer

Participatiehuis. Het Participatiehuis is drie middagen in de week een ontmoetingsplek voor

Werkgevers hebben afgesproken dat er

arbeidsbeperkten aan het werk kunnen dan

mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Het Participatiehuis heeft de beschikking over een

tot 2026 125.000 extra banen komen voor

nu het geval is. Ook Aart van der Gaag die

gezellige ruimte in het pand van Inclusief Groep. Er kunnen tal van cursussen en trainingen

mensen met een arbeidsbeperking. Dit

zich namens de werkgeversorganisaties

gevolgd worden: lezen, koken, digitale vaardigheden, sollicitatietrainingen, etc.

zijn 100.000 banen bij bedrijven en 25.000

inspant om 100.000 mensen met een

Het project is succesvol omdat de medewerkers zichzelf zien als wegwijzer en niet zozeer

banen bij de overheid: de banenafspraak.

beperking aan het werk te helpen, is somber

als hulpverlener voor bezoekers die aangeven dat ze bepaalde vaardigheden (verder) willen

Volgens de nieuwe Wet Banenafspraak

gestemd in een uitzending van Nieuwsuur

ontwikkelen. Van Leur: ,,Soms vragen we even door en proberen we te peilen hoe het met

moeten werkgevers met meer dan 25

op 26 oktober.

iemand gaat en waar precies behoefte aan is. We helpen de mensen om een realistisch beeld te

werknemers (of 40.575 verloonde uren)

Meer dan de helft van de werkgevers wil

krijgen van hun mogelijkheden, maar we betuttelen niet.”

een bepaald percentage mensen met een

graag meewerken aan het banenplan, is zijn

ziekte of beperking in dienst nemen. In 2016

ervaring. Hij geeft aan dat het bestand van

Het Participatiehuis voorziet duidelijk in een behoefte: ruim 100 mensen, waarvan veel met GGZ-

gaat het ministerie van Sociale Zaken en

te plaatsen mensen met een beperking niet

problematiek, vonden met regelmaat de weg naar het inloophuis en kregen daardoor weer meer

Werkgelegenheid kijken of de afgesproken

transparant genoeg is en tevens te beperkt.

grip op hun leven.

aantallen voor 2015 zijn gehaald. Als dat

,,Een bestand van 6.000 mensen niet genoeg

Na ruim anderhalf jaar maakt Jennifer van Leur de balans op: ,,Het loopt goed. Deze aanloop

niet het geval is kost het werkgevers vanaf

als je ook 6.000 mensen wil plaatsen. Het

hadden we niet verwacht. In ons activiteitenplan stond destijds de wens om meer te doen voor

2018 een quotumheffing van € 5.000 per

werkt niet één-op-één. Je moet wel vier à vijf

mensen in Noord Veluwe met een arbeidsbeperking. We kregen een kans doordat we letterlijk

niet-ingevulde arbeidsplaats per jaar.

keer zoveel bestand hebben om te kunnen

en figuurlijk de ruimte kregen van Inclusiefgroep toen we met dit idee kwamen. Dan moet je die

Koepelorganisatie van mensen

bemiddelen.”

kans grijpen en gewoon starten.”

Als een aanvraag wordt gedaan voor ondersteuning moet de gemeente daar eerst
onderzoek naar doen. Dit wordt vaak het keukentafelgesprek genoemd: ,,Het
keukentafelgesprek is het persoonlijke gesprek dat je voert op het moment dat je
ondersteuning nodig hebt om thuis te kunnen wonen en wilt meedoen in de samenleving.
Om een keukentafelgesprek te kunnen voeren, moet je zelf een melding hebben gedaan

zorgkrant

Wat is een keukentafelgesprek

Het keukentafel gesprek:
mes in onderste uning en maatwerk

bij de gemeente. Nadat je een melding hebt gedaan, neemt de gemeente contact
met je op voor een keukentafelgesprek. Het kan ook zijn dat de gemeente uit zichzelf
contact met je opneemt voor een keukentafelgesprek. Bijvoorbeeld omdat iemand een
melding heeft gedaan voor jou (bijvoorbeeld een naaste, of de huisarts). Of omdat je
indicatie binnenkort verloopt, en de gemeente graag een herindicatie wil doen.” (www.
rondekeukentafelgesprek.nl)

De praktijk rond de keukentafel in de eerste helft van 2015…
Een derde van de mensen wist in de eerste helft van 2015 niet waar ze zich moesten
melden voor een gesprek met de gemeente. Ruim 80% van de mensen die ondersteuning
aanvroegen werd niet door de gemeente geïnformeerd over de mogelijkheid van een
persoonlijk plan en onafhankelijke cliëntondersteuning. (Bron: digitale raadpleging door

Het keukentafelgesprek met de gemeente: voor menig zorgvrager een

Voordat u een
zorgaanvraag indient

En verder..

dit verslag te ontvangen. Is dit niet het geval,

De gemeente c.q. het college van B en W moet

dan mag de cliënt dit verslag opvragen. De

Bovenstaande informatie en andere

Tip: lees eerst ‘Adviezen bij het keukentafel-

de melding binnen twee weken bevestigen en

cliënt heeft de mogelijkheid om wijzigingen in

wetenswaardigheden over het

gesprek: mijn rol als burger, 25 Aanbevelingen

dient de aanvrager te wijzen op de mogelijkheid

het verslag aan te brengen als er onjuistheden in

keukentafelgesprek kunt u vinden op

voor Wmo-raden, cliëntenorganisaties en

van gratis cliëntondersteuning, bijvoorbeeld

vermeld worden.

www.aandachtvooriedereen.nl of

huishoudelijke hulp tot een hausse aan bezwaarschriften en rechtszaken

burgers’, via www.zorgbelanggelderland.nl. Een

bij het keukentafelgesprek. Vervolgens gaat de

van de belangrijkste adviezen: stel als burger

gemeente in gesprek met de betrokken cliënt en

leidde, was ook de deugdelijkheid van het onderzoek vaak onder de maat en

zelf vooraf een persoonlijk plan op (een plan

diens ondersteuner en/of mantelzorger, waarbij

vinden via een algemene voorziening. Als

Heeft u vragen over gemeentelijke

waarin iemand aangeeft hoe hij denkt dat zijn

de mogelijkheid van een persoonsgebonden

dat niet mogelijk is kan er een individuele

ondersteuning die u (nog) niet aan

bleek maatwerk ver te zoeken. Bezuinigen en toch op maat gesneden hulp

ondersteuning er uit kan zien) en dien dit plan

budget (pgb) aan de orde moet komen. De

maatwerkvoorziening komen, of een mix van

uw gemeente wilt voorleggen dan kunt

in binnen zeven dagen na de aanvraag. Men

mantelzorger heeft overigens zelfstandig recht

beide voorzieningen.

u als inwoner van Gelderland of Utrecht

kan hierbij hulp vragen via de gemeente van

op eigen maatschappelijke ondersteuning en

Na het gesprek is het volgende van belang:

terecht bij Zorgbelang Gelderland/Utrecht

een onafhankelijke cliëntondersteuner (gratis).

cliëntondersteuning. Mantelzorg is wettelijk niet

de cliënt vraagt, indien nodig, een individuele

via www.adviespuntzorgbelang.nl,

buikpijnmoment nadat hij bij de gemeente een aanvraag tot ondersteuning
heeft ingediend. Hoewel met name vermindering of afschaffing van

het programma Aandacht voor iedereen in april/mei 2015. Titel: Zorg naar gemeenten – In
samenspraak met de burger.)

aanbieden; dat vereist goed voorwerk aan beide kanten van de keukentafel.

,,Van degenen die hulp zochten heeft 14 procent een zogenaamd keukentafelgesprek

www.rondekeukentafelgesprek.nl.
De gemeente zal proberen de oplossing te

Ook heel informatief is de handreiking ‘Zorgen

verplicht. Het gesprek dient binnen zes weken

maatwerkvoorziening aan. Het college moet

tel. 026 384 28 26 of stuur uw mail

gevallen bij de mensen thuis. Zeven op de tien (70%) die een keukentafelgesprek hadden

Met name de bezuinigingsboodschap, waarmee

Een goed keukentafelgesprek hangt echter niet

over het keukentafelgesprek. Bedoeling en

na de melding plaats te vinden.

binnen twee weken een beslissing nemen op die

naar: vertrouwenspersoon@

kregen daadwerkelijk hulp of zorg naar aanleiding van dit gesprek, een kwart (24%) kreeg

menig consulent het keukentafelgesprek

alleen af van de houding van de gemeentelijke

werkwijze van het keukentafelgesprek in de

De gemeente moet een verslag maken van het

aanvraag. Als de cliënt het niet eens is met de

zorgbelanggelderland.nl.

geen professionele hulp of zorg. De overigen weten het (nog) niet. Het gesprek wordt met

inleidde, was geen prettige binnenkomer.

vertegenwoordiger. Goede voorbereiding door

Wmo’, eveneens te downloaden via de website

gesprek dat uiterlijk binnen zes weken na de

beslissing bestaat de mogelijkheid van bezwaar

een 6,4 matig gewaardeerd, 27% geeft een onvoldoende. Redenen hiervoor zijn: er werd

Overigens betekende dat niet altijd dat de

de mensen zelf kan ook helpen. Tips en feiten op

van Zorgbelang Gelderland.

melding gereed moet zijn. Ook de cliënt behoort

en beroep.

niet goed geluisterd/het probleem werd niet begrepen, te weinig specialistische kennis of

hulpbehoevende inwoner daarna door de

een rijtje:

men moest steeds het verhaal opnieuw vertellen. Het oordeel over het keukentafelgesprek

gemeente in de kou werd gezet. Lummie

lijkt sterk afhankelijk van het al dan niet verkrijgen van hulp. Degenen die zorg of hulp

Kaptein, beleidsmedewerker WMO bij de

Over uw privacy

kregen naar aanleiding van het gesprek beoordelen het aanzienlijk hoger (7,2) dan

gemeente Ede nam in juni 2015 afscheid na een

Jeugdwet: ‘De gemeente mag zich niet

degenen die geen zorg of hulp kregen (3,6).” (Beerepoot, Rachel, Peter Kanne (juni 2015).

indrukwekkende staat van dienst.

bemoeien met de verwijzing van de huisarts,

Nederlanders en de decentralisaties in het sociale domein, éénmeting landelijk onderzoek.

Op de vraag ‘Is cliënttevredenheid een doel

jeugdarts of medisch specialist.’ (Bron: www.

Enschede: I&O Research).

voor jullie bij de maatwerkgesprekken?’,

hoeverandertmijnzorg.nl, ‘Misverstanden over

Een onderzoek van Binnenlands Bestuur onder 41 gemeenten laat zien dat gemeenten

reageerde Lummie Kaptein eerlijk: ,,Niet direct,

de nieuwe Jeugdwet’ zie ‘Over de toegang tot

hun verplichtingen niet nakomen. ,,Nog steeds slaan gemeenten de wettelijke plicht om

de opdracht voor de consulent ligt toch in de

jeugdhulp’ en ‘privacy en medische dossiers’.)

een keukentafelgesprek te voeren met hulpbehoevende burgers in de wind. Besluiten over

boodschap ‘minder’ en zo wordt dat ook door

Wmo 2015: ‘Soms zijn wel medische gegevens

het intrekken of verminderen van het aantal uren eenvoudige huishoudelijke hulp (hh1)

de mensen ervaren. Wel hebben we tevreden

nodig om te bepalen welke ondersteuning u

worden in diverse gemeenten zonder gedegen onderzoek genomen.”

ervaringen vernomen na aanvankelijke

nodig heeft. Dan zal de gemeente u vragen die

,,Dat blijkt ook uit de bijna 3.000 bezwaarschriften die bij de 41 gemeenten zijn ingediend.

weerstand. Omdat er toch een oplossing

gegevens aan te leveren. De gemeente kan uw

Ruim 900 uitspraken zijn gedaan: twee derde van de bezwaren werd gegrond verklaard.

geboden werd, al was die oplossing anders

dossier ook opvragen bij uw zorgaanbieder. U

Mevrouw Simons* is bijna 60, woont in Nijkerk en

De eigen bijdrage van 10 euro per uur in de nieuwe

Volgens Binnenlands Bestuur zijn gebrekkig onderzoek of onvoldoende motivering

dan men had verwacht. Dus al een stukje

moet daarvoor wel eerst toestemming geven.’

is rolstoelafhankelijk. Ook heeft ze vanwege een

regeling zou er bij mevrouw Simons financieel zwaar

van het besluit de belangrijkste redenen om bezwaren gegrond te verklaren.” (www.

transformatie. Het jaar 2016 zal het echte jaar

(Bron: www.hoeverandertmijnzorg.nl, ‘Privacy

ernstige aandoening in de ingewanden een sterk

inhakken omdat zij meer uren per week nodig heeft

aandachtvooriedereen.nl).

van bezuinigen worden en van transformatie,

in de Wmo2015’ zie ‘Krijgt de gemeente mijn

verhoogde kans op infecties. Mevrouw mag niet

dan het maximaal aantal uren per week dat Nijkerk

dus ándere ondersteuning.”

medisch dossier?’)

zwaar tillen. In juni, tijdens het interview, is mevrouw

de gecontracteerde aanbieders toestaat.

Simons nog niet geheel hersteld van een ernstige

Mevrouw Simons werd radeloos tijdens dit

bloedvergiftiging waardoor ze in het ziekenhuis

keukentafelgesprek en stortte in. Anderen riepen

terecht kwam. Ze weet weinig meer van deze

voor haar de hulp in van het adviespunt van

opname, daar was ze te ziek voor.

Zorgbelang Gelderland. Een cliëntondersteuner zocht

Mevrouw Simons kreeg huishoudelijke hulp

contact met het gebiedsteam van de gemeente.

via de WMO van gemeente Nijkerk. Deze

In overleg met dit team werd het gespreksverslag

professionele hulp is voor mevrouw Simons nodig

opgevraagd. Er moest met juridische stappen

om haar woonomgeving zo schoon mogelijk te

gedreigd worden voordat het gebiedsteam het

houden zodat infecties zoveel mogelijk worden

verslag toegezonden kreeg. Toen bleek dat vooral

voorkomen. De ouders van mevrouw Simons zijn

de geschokte reacties van mevrouw Simons in het

hoogbejaard, verdere familieleden wonen ver

verslag vermeld werden en niet haar medische

gehad. Dit gesprek vond over het algemeen persoonlijk (face-to-face) plaats, in 80% van de

inwoners van Gelderland of Utrecht waar
tips worden gegeven voor een goede
voorbereiding op het keukentafelgesprek?

Toch m a atw e r k

,,Ze zei alleen maar:
Dat is niet relevant”

weg of verkeren zelf in een zorgsituatie. Mevrouw

situatie. Er werd gesteld dat de (gehandicapte) buren

Simons woont in een appartementencomplex met

wel konden helpen. De situatie van mevrouw bleek

aangepaste voorzieningen. De buren zijn eveneens

niet gedegen onderzocht én verkeerd en onvolledig

zorgafhankelijk of anderszins niet in staat om te

weergegeven. Er was geen maatwerk toegepast,

helpen.

aldus het gebiedsteam van de gemeente. Maar de

Voorafgaand aan het keukentafelgesprek kreeg

beschikking was inmiddels wel negatief uitgevallen.

mevrouw het advies van mensen die al ervaring

Mevrouw Simons heeft officieel bezwaar moeten

hadden opgedaan om geen ondersteuning bij

aantekenen.

het gesprek te vragen van familie of vrienden.

De situatie nu: het bezwaar van mevrouw Simons

Die zouden direct als aanwezig netwerk worden

is gegrond verklaard. Mevrouw Simons: ,,Dankzij

aangemerkt met minder hulp tot gevolg. Mevrouw

de uitstekende ondersteuning van Zorgbelang en

Simons vond het in haar geval ook niet direct nodig:

maatwerk van het gebiedsteam is een oplossing

de noodzaak van een schoon huis als voorwaarde

gevonden die nog beter dan voorheen bij mijn

voor haar gezondheid en zelfregie was in haar geval

mogelijkheden en beperkingen past. Momenteel

overduidelijk, dacht zij.

ontvang ik zorg in natura van thuiszorgorganisatie
FactorThuis. Doordat deze organisatie zo kleinschalig

Keukentafelgesprek (in scene gezet) (Foto: Barend Franke)

Wilt u een bijeenkomst organiseren voor

NEE

is, zijn er korte communicatielijnen wat ik heel

Het gesprek verliep slecht. Een ‘jong ding’ kwam op

prettig vind. De leidinggevende van deze organisatie

bezoek. Mevrouw Simons: ,,Ze kwam volgens mij van

werkt zeer nauwkeurig en persoonlijk. Ze voelt

een organisatie die door de gemeente ingehuurd

zich betrokken bij haar cliënten. Ik ben erg blij

was voor deze gesprekken. En blijkbaar had ze

en tevreden met de afloop van mijn zaak en de

maar één boodschap meegekregen: NEE. Bij alle

maatwerkvoorziening die de gemeente Nijkerk mij

argumenten die ik aandroeg zei ze alleen maar: ‘Dat

heeft geboden.”

is niet relevant.’” De overgangstermijn van WMO-hulp

* Herleidbare gegevens van de geïnterviewde zijn om

naar een nieuwe regeling zou al op 1 juli aflopen.

redenen van privacy gefingeerd.

Neem dan contact op met Antoinette
Meys van Zorgbelang Gelderland,
tel. 026 384 2852 of mail:
antoinettemeys@zorgbelanggelderland.nl.

zorgkrant

De spil in de zorg thuis
Het sociale team van de gemeente en
de thuisverpleging: staatssecretaris
Martin van Rijn introduceerde deze
twee begrippen in mei 2013 als
belangrijke bouwstenen voor zijn
hervormingsplannen. Het sociaal
team als kern van het nieuwe
zorgstelsel, de wijkverpleegkundige
als spil van de zorg thuis.

Ronkend stond het in augustus 2013 op
overheidswebsite invoeringwmo.nl: ‘Kunnen
gemeenten deze uitdaging aan? Ja, mits ze
een nieuwe stelsel van maatschappelijke
ondersteuning bouwen. Sociale wijkteams
kunnen de kern van dat nieuwe stelsel vormen.’
Inmiddels loopt 2015, het jaar van
de zorgveranderingen, ten einde.
Onderzoeksbureau I&O schreef na de
éénmeting decentralisaties in juni 2015: ‘Het
sociale wijkteam is nog niet de spin in het web
die het beoogt te zijn. Van degenen die hulp
zochten, had nog maar 10% contact met een
wijk- of buurtteam. (…) Belangrijkste klachten:
te weinig specialistische kennis, het duurt te
lang en er wordt niet goed samengewerkt.’
Garmt Postma (Foto: George Witjes)
Thuisverpleging houdt in dat mensen
naast verpleging ook verzorging van

verschillende gemeenten te maken heeft die

Opleiding

dezelfde hulpverlener kunnen krijgen.

ieder hun eigen ondersteuningsaanpak hebben.

De nieuwe ontwikkelingen hebben geleid

In de visie van Huisartsenkring Midden-

,,Sommige gemeenten hebben al heel wat

tot een toegenomen vraag naar HBO-

Nederland wordt de rol van de huisarts

opgetuigd, anderen denken er nog steeds over

geschoolde wijkverpleegkundigen. De

strikt medisch gehouden en wordt

na of ze al dan niet aan een sociaal team zullen

opleiding Verpleegkunde bij de Christelijke

de rol van de wijkverpleegkundige

beginnen.”

Hogeschool Ede biedt sinds vorig jaar, in het

beschreven als ‘de schakel tussen zorg,

Postma heeft inmiddels aan veel projecten

laatste jaar van de opleiding, de specialisatie

wonen en welzijn.’ Voor de cliënt is de

meegewerkt, vooral op het gebied van

wijkverpleegkundige aan, als antwoord op

grootste verandering dat de zorgbehoefte

ouderenzorg. Als ideaal ziet hij zelfstandige

de veranderde en toegenomen vraag naar

niet meer door het CIZ (Centrum

wooneenheden voor zich met oproepbare zorg.

wijkverpleegkundigen. Annet Verweij is docent

Indicatiestelling Zorg) wordt vastgesteld,

Zodat mensen zo lang mogelijk zelfredzaam zijn

Verpleegkunde aan de CHE en Angelique van

maar door een wijkverpleegkundige

en zich toch veilig blijven voelen in hun huis.

der Burgh is werkzaam als coördinator van het

die opgeleid is op HBO-niveau. De

Hoewel hij genoeg hoopvolle projecten

‘uitstroomprofiel’ wijkverpleegkundige. Beiden

wijkverpleging zit vanaf 2015 in het

meemaakt op het gebied van ouderenzorg

benadrukken dat de wijkverpleegkundige van

basispakket van de zorgverzekering en

baart de huidige situatie hem wel zorgen.

nu met patiënten te maken krijgt die, omdat ze

valt onder de Zorgverzekeringswet.

,,We hebben nu feitelijk met vier generaties te

langer thuis zullen blijven wonen, zwaardere

De wijkverpleegkundige kan tevens

maken. Veel 60-plussers zijn met vroegpensioen

zorg vereisen.

andere hulp inzetten als dat nodig is,

en trekken er soms maanden op uit. Die zijn

bijvoorbeeld bij schulden, eenzaamheid

in noodgevallen niet bereikbaar voor hun

De nieuwe indicerende functie vraagt ook

of voor vervoer.

hoogbejaarde ouders. De wijkverpleegster heeft

bredere vaardigheden. ,,De wijkverpleegkundige

Suzanne van Kempen (Foto: Jacob Jan van Baalen)

dan te maken met de 30-jarige kleinkinderen die

moet kunnen signaleren, analyseren, al dan niet

Overigens verwijzen de huisartsen wel heel

druk zijn met werk en gezin.”

vrijwillige hulp organiseren en regisseren, ze

Wijkverpleegkundige

goed door naar het sociaal team als ze meerdere

De wijkverpleging is ook veranderd ten opzichte

moet de mantelzorgers in het oog houden, ze

De wijkverpleegkundige moet in het sociaal

en gecompliceerde problemen in gezinnen

van vroeger, vanwege de huidige verschillende

moet kunnen doorvragen, bijvoorbeeld naar

team een belangrijke rol gaan vervullen.

signaleren.’’

niveaus van verzorgende naar verpleegkundige.

het sociale netwerk én ze moet vooral goed

Staatssecretaris Van Rijn introduceerde in 2013

Van Kempen: ,,Ik zie mijn taak in het team

Dat bemoeilijkt de medische communicatie.

kunnen samenwerken’’, menen Van der Burgh

de ‘thuisverpleging’ met de wijkverpleegkundige

als het aanbieden van maatschappelijke

Postma: ,,Ik zou graag terug willen naar het

en Verweij. ,,Die samenwerking is niet alleen

als ‘spil in de zorg’ die het ‘medische en sociale

gezondheidszorg. Dat betekent dat je soms

niveau van 1995. Dat je, als je als huisarts

van belang in het sociaal team, ook en vooral

domein’ met elkaar moeten verbinden.

eerst aan het puinruimen bent, bijvoorbeeld

gebeld wordt door de verzorgende, deze niet

de samenwerking met de huisarts moet goed

Momenteel is menig wijkverpleegkundige nog

bij schuldenproblematiek, voordat je toekomt

alleen zegt ‘dat mevrouw een beetje suf is’, maar

zijn. Kennis van de sociale zorgkaart van een

zoekende naar deze schakelende rol. Ook in de

aan adviezen voor de gezondheid. Ik wil me

dat men ook al andere belangrijke signalen

gemeente is eveneens van groot belang, ook

gemeente Ede waar al vóór 2015 sprake was

nu wel weer meer als wijkverpleegkundige

gecheckt heeft op grond waarvan ik kan bepalen

van nieuwe burgerinitiatieven. En, als onderdeel

van een sociaal team als gemeentelijke proef.

gaan profileren bij de huisartsen en bij de

of ik moet komen.”

in het uitstroomprofiel ook niet onbelangrijk:

Wijkverpleegkundige Suzanne van Kempen is lid

maatschappelijke organisaties in het team.

Dat een wijkverpleegkundige de spil in de zorg

zelfmanagement en zelfredzaamheid, hoe kan

van het sociaal team Ede Veldhuizen/Kernhem:

Ik wil bijvoorbeeld benadrukken dat de

zou moeten zijn beaamt Postma hartgrondig.

de wijkverpleegkundige de cliënt helpen om

,,Het is nu toch weer zoeken naar mijn rol in dit

wijkverpleegkundige zonder de vroegere

,,Maar dan moet de verzorgende dus de

weer de balans te vinden in het leven.’’

nieuwe sociaal team. Ik ben nu gedetacheerd

indicatie via het CIZ aan de slag kan.”

wijkverpleegkundige bellen en niet de huisarts.
De wijkverpleging heeft mijns inziens de regierol

Het uitstroomprofiel wijkverpleegkundige is

Huisarts

in de schakeling tussen medische en sociale

voor de studenten een bron van informatie

er een laag tussen zit in vergelijking met mijn

Garmt Postma is medisch directeur BV Zorg

zorg. De wens van huisartsen is dan ook dat

over de functie van wijkverpleegkundige, de rol

functie in het vroegere team ‘Sluitende wijkzorg’;

Oude IJssel in Doetinchem, waarnemend

ziekenverzorgenden en wijkverpleegkundigen

van gemeenten en het veranderende werkveld.

ik zit letterlijk wat verder weg en daardoor

huisarts in Ulft en voorzitter van de LHV-kring

goed met elkaar communiceren om die

Angelique van der Burgh: ,,De opleiding tot

lopen ze minder snel mijn kamer binnen. Ik

huisartsen Gelre-IJssel. De diversiteit van zijn

signaleerfunctie en regiefunctie samen goed

wijkverpleegkundige is enorm boeiend en zeker

probeer zelf wel veel contact met ze te houden.

werk in de Achterhoek maakt dat hij met veel

vorm te geven.”

nog niet uitontwikkeld.”

via een zorgorganisatie en niet meer via de
gemeente. Voor de huisartsen lijkt het nu of

Niet goed kunnen lezen en

worden vaak niet goed gelezen en

later in de horeca. Maar de laaggeletterdheid

en schrijven zullen in toenemende mate

schrijven. Voor één op de negen

therapietrouw blijkt moeilijk.

wiekt als een schaduw boven haar bestaan. Ze

de gemeentelijke ondersteuning nodig

Marja van Bijsterveldt, voormalig minister en

voelt zich zo dom dat ze de avances van haar

hebben. Enerzijds omdat de ouderdom

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en

aanbidder afwimpelt. Maar die laat zich niet

met gebreken komt, anderzijds omdat de

Wetenschap (OCW), weet er alles van. De oud-

ontmoedigen: Ria trouwt en wordt moeder.

gemeenten sinds dit jaar de ondersteunende

politica is vanaf januari 2014 (onder meer)

Ria’s echtgenoot en zijn vader krikken haar

zorgtaken van het Rijk overgenomen hebben.

voorzitter van stichting ‘Lezen & Schrijven’; de

zelfbeeld op en motiveren haar om een cursus

Belangrijk hierbij is doorbreking van het

gezinsleven. Ria Lucke (60) voelde

stichting die prinses Laurentien van Oranje

te volgen. Ook haar dochtertje speelt daarin

taboe op laaggeletterdheid. De boodschap:

zich daardoor dom, al vanaf haar

heeft opgezet als faciliterende spin in het

een rol en, zoals Ria zegt ,,de overgang naar

laaggeletterdheid is vaak een combinatie van

web voor initiatieven op het gebied van

de euro’s.” Het voorlezen was een probleem

factoren, u kunt er wat aan doen en wij helpen

laaggeletterdheid.

voor Ria. ,,Mijn dochter was nog klein en ik zal

u! Het verhaal van Ria Lucke laat dat ook zien.

Van Bijsterveldt begon haar loopbaan als

het haar nooit kwalijk nemen. Maar het deed

Veel gemeenten hebben inmiddels deze

verpleegkundige. ,,Hoe vaak ik toen patiënten

wel pijn toen ze zei: ‘Lees maar niet meer voor

uitdaging opgepakt, al dan niet gestimuleerd

bij hun ontslag alleen een folder meegaf met

mam, jij doet het zo raar’.”

door de actie ‘Taalkracht voor gemeenten’

Nederlanders tussen de 16 en 65 jaar
is dat de dagelijkse handicap waar
ze mee worstelen in hun werk en

vroege jeugd. ,,Iedereen zei tegen mij
‘stommerd’ en ik geloofde dat. Pas
sinds een paar jaar denk ik dat niet
meer.’

Bij Ria is de knop om sinds ze goed heeft

waarmee de stichting gemeenten de ogen

de woorden ‘als u nog vragen heeft…’. Nu

opende.

denk ik: een deel van die mensen heeft die

Later, als man en dochter met veel plezier

folder niet kunnen lezen en daardoor heb ik ze

naar films met ondertiteling kijken, voelt Ria

misschien in een risicovolle situatie gebracht.”

zich helemaal een buitenstaander. Het voelt

Kloof

gewoon niet goed. Omdat Ria in de catering

Maar ook dat blijkt niet genoeg.

leren lezen, schrijven en rekenen. Ze is
zelfs ambassadrice geworden van Stichting

Gepest

werkt en ook moeite had met optellen en

,,Laaggeletterdheid is van invloed op het hele

ABC. Dat ze iedere keer haar verhaal moet

Het aantal laaggeletterden neemt niet

aftrekken begint ze, als ze 45 is, met een

leven en zorgt nog steeds, en in toenemende

vertellen vindt ze soms moeilijk. Maar ze heeft

af. Vooral het aantal autochtone oudere

cursus rekenen via het ROC in Arnhem. Als

mate voor een tweedeling in de maatschappij,

het ervoor over als anderen hun schaamte

laaggeletterden boven de 50 neemt eerder

na twee jaar die problemen overwonnen zijn,

ook omdat de meeste laaggeletterden niet

overwinnen, uit hun isolement komen en een

toe dan af. Iemand die moeite heeft met taal

evenals haar weerzin tegen de schoolbanken

met de computer om kunnen gaan’’, aldus

cursus gaan volgen. Want laaggeletterdheid

zal in zijn jeugd werk zoeken waar lezen en

vanwege de slechte herinneringen, durft

Van Bijsterveldt. En digitale vaardigheid

kan de gezondheid in gevaar brengen.

schrijven geen must is, zoals schoonmaken.

ze ook haar laaggeletterdheid aan te

is noodzakelijk in deze tijd van e-loketten

Daardoor zakt de vaardigheid nog verder weg

pakken. Weer volgt ze jarenlang les op het

en elektronische handtekeningen. Van

en wordt het probleem groter.

ROC. Nu leest ze met veel plezier boeken

Bijsterveldt: ,,De kloof tussen geletterden

voor volwassenen, het liefst op de tablet.

en laaggeletterden zal daarom snel groter

“Ik ben eens goed ziek geweest, omdat ik
mijn plaspillen in combinatie met andere
medicijnen had ingenomen. Geen idee dat dat

En, zoals Ria Lucke heeft ervaren,

Moeilijke woorden zoekt ze op en een film

worden als er niet snel op alle fronten actie

niet mocht! Misschien stond het wel op het

laaggeletterdheid achtervolgt je in alles.

met ondertiteling is geen enkel probleem

wordt ondernomen.’’ Het zit haar hoog: ,,Onze

doosje, maar dat kon ik toen nog niet lezen…”

,,Je hebt het niet een uurtje, je komt het

meer. Eindelijk durft Ria bij een foutje niet te

samenleving moet alles in het werk stellen om

Uit: Taal maakt gezonder, uitgave

overal in tegen.’’ Ria was een speels kind

denken: ik ben stom. ,,Nu kan ik om mijzelf

kinderen met voldoende taalvaardigheden

van Stichting Lezen & Schrijven.

dat graag wegdroomde. En ze had vaak last

lachen. Ik was zo onzeker. Maar het leren heeft

van school te laten komen. Dat zijn we aan

van bronchitis. ,,Regelmatig een week niet

mij veel zelfvertrouwen gegeven. Ik zit nu veel

hen verplicht. Taal opent de wereld. Als je niet

Laaggeletterdheid heeft een negatieve

naar school is dan heel veel. Mijn ouders

beter in mijn vel.”

kunt lezen en schrijven sta je al snel langs de

invloed op de gezondheid. Laaggeletterden

dreigden: als je niet beter je best doet moet

zitten doorgaans psychisch slechter in hun

je naar de gekkenschool. Maar misschien was

vel omdat ze zich eenzaam of gespannen

het speciaal onderwijs wel beter voor mij

voelen en negatief over zichzelf denken.

geweest.”

komen en een bril draagt. Ook de jaren op de

eind aan te maken. Als Ria 15 jaar wordt

& Schrijven: “Onze samenleving moet alles in

ook landelijk’’, aldus de oud-minister. Ze is

Laaggeletterdheid is ook fysiek ongezond:

De schoolperiode is heel zwaar voor Ria.

huishoudschool zijn zwaar. Af en toe spookt

mag ze van school en ze gaat werken: als

het werk stellen om kinderen met voldoende

daarom blij dat de ministeries van OCW, VWS

medicijnvoorschriften en waarschuwingen

Ze wordt gepest omdat ze niet mee kan

zelfs de gedachte in haar hoofd om er een

huishoudelijke hulp in een bejaardentehuis en

taalvaardigheden van school te laten komen.

en SZW besloten hebben om nu samen op te

Dat zijn we aan hen verplicht. Taal opent de

trekken tegen laaggeletterdheid. ,,Het nieuwe

wereld. Als je niet kunt lezen en schrijven sta je

gezamenlijke actieprogramma ‘Tel mee met

al snel langs de kant, dat is onaanvaardbaar!”.

Taal’ van deze departementen vind ik een

kant, dat is onaanvaardbaar. Een effectieve
Ria Lucke (Foto: Marja Braaksma)

Wat is laaggeletterdheid?

Aaah, nog één verhaaltje…

U bent werkzaam in de zorg?
Bij de volgende signalen is
oplettendheid geboden:

Wat is
laag-ge-let-terd-heid?
Mensen die laaggeletterd zijn

Uw cliënt
• bekijkt een uitgereikte folder niet
of zijn ogen bewegen niet over de
tekst;

noemen we ‘laaggeletterden’.
Zij kunnen onvoldoende lezen, schrijven, reke-

‘Ik dacht dat de
afspraak morgen
was’

nen of zijn digitaal niet vaardig. Hierdoor kunnen
ze bijvoorbeeld thuis, op het werk en

‘Kunt u dat even
voorlezen, ik heb
mijn bril niet bij me’

‘Dat vul ik thuis
wel in’

in de maatschappij niet goed zelfstandig

Scan deze code
en doorbreek
de cirkel!

Herken de signalen!

al eerder is uitgereikt
• noteert afspraken niet;
niet opdagen voor een afspraak.
Bron: www.taalmaaktgezonder.nl.
Op deze site staat ook beschreven
hoe u het probleem met uw cliënt
kunt bespreken en hoe u hulp kunt
regelen voor uw cliënt.

Notities

oorlezen is vooral heel leuk, maar ook
belangrijk. Aandacht besteden aan lezen op
jonge leeftijd voorkómt problemen op latere
leeftijd. Kinderen die dagelijks 15 minuten lezen of
worden voorgelezen, krijgen 55x meer woorden
mee dan kinderen die maar 5 minuten per dag
lezen of worden voorgelezen. Kinderen die
opgroeien in een gezin waar veel wordt gedaan met
taal, scoren tijdens hun hele schoolcarrière beter.
En niet alleen bij Nederlands; ook andere vakken
worden positief beïnvloed!

functioneren.

• heeft vragen over informatie die

• komt regelmatig te laat of komt

Taal helpt!
• Scholing leidt voor 20% van de deelnemers tot een
betere positie op de arbeidsmarkt

Gemeenten

Over Stichting Lezen & Schrijven:

Toen de plannen voor de veranderde zorg

Overeenkomsten

vorm kregen was Marja van Bijsterveldt nog

Behalve de zorg is ook werk een belangrijk

minister. In die periode werd zij door prinses

punt van aandacht voor stichting Lezen &

“Stichting Lezen & Schrijven probeert de krachten te bundelen van overheid, bedrijfsleven,

Laurentien geattendeerd op succesvolle

Schrijven. ,,Overeenkomsten die met diverse

(lokale) taalaanbieders en vrijwilligers. Samen zetten zij zich in voor leesbevordering en

samenwerkingen van organisaties voor

werkgeversorganisaties worden gesloten,

leesbevorderende activiteiten. Om te zorgen dat zo veel mogelijk mensen kunnen lezen,

lezen en schrijven in het buitenland. Er

zoals onlangs met de schoonmaakbranche,

schrijven, rekenen en omgaan met de computer, werkt Stichting Lezen & Schrijven samen met

was in Nederland nog geen verbindend

vind ik hoopvol”, aldus Van Bijsterveldt die dan

honderden partners en daar komen er steeds meer bij. De effecten van al dat werk worden

initiatief voor de vele acties van vooral

ook zeer te spreken is over de Wet educatie

onderzocht door Maastricht University.

is ingegaan. Met deze wet hebben gemeenten

Een op de negen Nederlanders is laaggeletterd, maar iedereen zomaar naar school sturen werkt

contact tussen de toenmalige minister en

meer bestedingsvrijheid gekregen bij het

niet. Om voor iedereen een geschikte cursus te vinden, is het project Taal voor het Leven gestart.

...vraagt vaak om herhaling bij het
krijgen van instructies

de prinses resulteerde in aanpak ‘Taal voor

samenstellen van een onderwijsaanbod in

In zeven regio’s wordt samengewerkt met vrijwilligers en taalaanbieders om zo veel mogelijk

het Leven’. Van Bijsterveldt: ,,Deze aanpak

de eigen gemeente dat afgestemd is op het

laaggeletterden te bereiken. Dat gebeurt onder andere via de Nationale Bellijn. Via nummer 0800

is effectief omdat vooral gebruik gemaakt

verbeteren van basisvaardigheden zoals

023 44 44 krijg je kosteloos advies en kun je jezelf of iemand anders inschrijven voor een cursus.”

wordt van lokale initiatieven om mensen te

lezen, rekenen en omgaan met de computer.

Bron: website www.lezenenschrijven.nl

kunnen helpen, zoals scholen, vrijwilligers,

Gemeenten werken hier samen aan via

bibliotheken, gemeenten enzovoort. Dit

‘contactgemeenten’ in arbeidsmarktregio’s

Specifieke projecten zie: www.lezenenschrijven.nl/hulp-bij-scholing, met o.m. projecten als Taal

teamwork is goud waard. Maar de stichting

en stichting Lezen & Schrijven heeft hierbij

op de werkvloer, Taal maakt gezonder, Taalzoeker, Taalverkenner, Taalmeter en een programma

zet ook in op bewustwording bij hulpverleners

een belangrijke rol. Marja van Bijsterveldt:

voor vrouwen, onderdeel van het overkoepelende programma Taal voor het leven.

in de gezondheidszorg en werkgevers zodat

,,De rol van stichting Lezen & Schrijven

Andere initiatieven: Stichting ABC, van en voor laaggeletterden, www.a-b-c.nu.

zij signalen van laaggeletterdheid kunnen

hierbij is tijdelijk van aard. Wij stimuleren

herkennen en bespreekbaar maken.”

de uitrol van dit soort samenwerking in alle

Zorgbelang Gelderland/Utrecht besteedt, in samenwerking met tal van andere organisaties,

arbeidsmarktregio’s. Maar uiteindelijk zullen

aandacht aan laaggeletterdheid via diverse projecten. Zo levert Zorgbelang een bijdrage aan

Kijk ook
op de
achterkant

Laaggeletterdheid is iets anders dan
analfabetisme, bij analfabetisme gaat
het om mensen die helemaal niet
kunnen lezen en schrijven.

veelbelovende eerste stap.”

...stuurt weinig e-mails

...stelt vragen terwijl de uitleg op
papier staat

analfabetisme

Marja van Bijsterveldt (Foto: Paul Ridderhof)

beroepsonderwijs die op 1 januari van dit jaar

• In Amerika is aangetoond dat taalscholing zorgt voor
minder depressies, vooral bij vaders

Laaggeletterdheid

te vinden in samenwerking, plaatselijk maar

zorgen voor taalmaatjes en taalcoaches. Dit

...heeft moeite met het formuleren
van vragen of het geven van een
eigen mening

Feiten

aanpak van laaggeletterdheid is alleen maar

onderwijs en voorzitter van Stichting Lezen

vrijwilligersorganisaties die bijvoorbeeld

• Het volgen van een taalcursus zorgt voor minder
zorgkosten en een stijging van de gezondheidswinst

• Een betere taalbeheersing zorgt ervoor dat mensen
gelukkiger en sociaal actiever zijn

Marja van Bijsterveldt, oud-minister van

Iemand die laaggeletterd is...

...beweegt de ogen niet over
tekst of formulier

• 60% tot 80% van de cursisten beheerst de taal beter
na een taaltraject

• 14,3% van de 15-jarige leerlingen heeft
grote moeite met het begrijpen van de
schoolboeken omdat ze laaggeletterd zijn
• Bijna 13% van alle kinderen loopt het
risico om op latere leeftijd onder de noemer
laaggeletterd te vallen
• 40% van de laaggeletterden omschrijft zijn/haar
gezondheid als matig of slecht
• Ouderen die laaggeletterd zijn, hebben 1,5 maal
zo veel risico om te sterven dan ouderen die geletterd zijn

zorgkrant

Laaggeletterdheid: slecht voor de gezondheid

Lzeen en shicrejvn
is niet voor
iereeden
vezlafneksprend

Taboe

Quiz
1. Hoeveel laaggeletterden
tussen de 16 en 65 jaar zijn
er in Nederland?
a. 0,8 miljoen
b. 1,1 miljoen
c. 1,3 miljoen
2. Welk percentage van de
laaggeletterden is van
autochtone (Nederlandse)
afkomst?
a. 23%
b. 52%
c. 67%
3. Hoeveel procent van de
laaggeletterden werkt?
a. 10%
b. 50%
c. 65%

Om een gerichte aanpak van

ook hier de gemeenten in samenwerking

het toegankelijk maken voor laaggeletterden van websites en andere communicatie-uitingen

laaggeletterdheid echt succesvol te maken

met lokale partners als de bibliotheken

van o.a. zorgaanbieders en gemeenten en organiseert Zorgbelang activiteiten tijdens de

werkte de stichting de afgelopen jaren hard

en onderwijsaanbieders het over moeten

jaarlijkse week van de Laaggeletterdheid. Via de website www.zorgbelanggelderland.nl kan een

Zie antwoorden op de achterkant

aan bewustwording bij de gemeenten. Want

nemen.”

gebruiksklare placemat met kenmerken en tips gedownload worden.

ook de ouderen die niet goed kunnen lezen

zorgkrant

E-health: Zorg op afstand,
maar niet afstandelijk
De verpleegkundige die niet langskomt maar dankzij de camera op de tabletcomputer even naar de stoma of rare
plekjes kijkt waar de patiënt zich zorgen over maakt. Zelf je bloeddruk, gewicht, of bloedsuikerwaarden meten en
dagelijks doorsturen naar de zorgcentrale. Voor zorgorganisatie Sensire, actief in de Achterhoek, moeten voor de
wijkzorg soms letterlijk grote afstanden overbrugd worden. Niet vreemd dus dat Sensire sinds jaar en dag enthousiast

met de patiënt afstandelijker wordt, zal moeten
groeien”, aldus Van Rijn bij die gelegenheid.
Maar als eHealth niet wordt aangeboden en
goed begeleid wordt zal dat inzicht er sowieso
niet komen, weet Sensire al sinds jaar en dag.

Overvolle wasmand

pleitbezorger is van alles wat het zorgen op afstand vergemakkelijkt en tegelijk het menselijk contact en het gevoel van

Helianthe Kort is lector Vraaggestuurde Zorg

veiligheid bevordert. ,,Dat deze ontwikkelingen niet nog sneller gaan komt vooral door gebrek aan samenwerking bij

de Technische Universiteit Eindhoven. Onder

aan de Hogeschool Utrecht en hoogleraar aan
haar supervisie wordt het onderzoeksproject

de leveranciers, zorgaanbieders en zorgverzekeraars’’, aldus Helianthe Kort, hoogleraar Vraaggestuurde Zorg.

‘raamwerk van verpleegkundige competenties
voor de inzet van eHealth’ uitgevoerd. Ook
Kort is van mening dat eHealth de zorg niet

Zorg leveren op afstand zonder afstandelijk te

van een huisbezoek komen de verzorgenden

gewoond hebt, je oude huis weer zien, lekker

afstandelijker maakt. Integendeel, het kan

zijn. ,,Dat gaat heel goed’’, aldus Marlies Schipper

niet in verleiding om snel even wat op te ruimen

binnenkijken. Of de folders op spotta.nl. En

relaties ook inniger maken, zegt ze, omdat

die wijkverpleegkundige is voor Sensire in

terwijl ze wel zien hoe hun patiënt die dag in zijn

spelletjes!” Grinnikend:,,Ik heb een wijk met

door eHealth de balans tussen draaglast en

Zutphen. Ze neemt mij mee naar de heer Postma

vel steekt.’’

patiënten die elkaar via de beeldzorg kennen. Ze

draagkracht van de mantelzorger beter in

scrabbelen nu met elkaar via Wordfeud. En via

evenwicht kan komen. Ze maakt daarbij wel

in het dorpje Warnsveld. Meneer Postma is zestig
jaar, alleenstaand, maar in het rijke bezit van veel

Scrabbelen

de chatfunctie van Wordfeud seinen ze elkaar in

een kanttekening voor de verpleging: ,,Hoe kun

vrienden en kennissen. Tien jaar geleden kreeg

Schipper is, naast haar werkzaamheden als

dat ik eraan kom.”

je die zorg op afstand zó maken dat mensen

hij een hersenbloeding. Een lange revalidatie

wijkverpleegkundige, ook lid van de werkgroep

Ernstiger vervolgt ze over deze bijvangst:

het ervaren als oprecht contact. Want soms

volgde. Zijn kortetermijngeheugen functioneert

eHealth van Sensire en blijft zo op de hoogte

,,Dat noem ik dan het stukje welzijns-iPad. Het

een hand op je schouder blijft belangrijk. Maar

niet meer optimaal en dat kan maken dat hij zijn

van de laatste technische snufjes op het gebied

is nodig om de mensen voldoende vaardig

de blik en intonatie bij beeldzorg kunnen wel

een sensor in de wasmand kunnen plaatsen.

het verlenen van zorg op afstand en andere

ambitie uitgesproken om binnen vijf jaar 80%

arbeidsmarkt komt. Daarbij, ook de patiënten

medicijnen vergeet in te nemen.

van eHealth. Ook is het één van haar taken om

te krijgen voor de zorg op afstand via de

duidelijk maken voor de persoon dat er sprake is

We moeten blijven zoeken naar middelen die

eHealth toepassingen. Pas sinds kort is de NHL-

van de chronisch zieken toegang tot bepaalde

moeten in de gelegenheid gesteld worden om

patiënten ermee te leren omgaan. Bijvoorbeeld

tabletcomputer. Maar hun leefwereld wordt

van echt contact.”

signaleren of de mantelzorger niet alleen voor

Hogeschool (Leeuwarden), naar eigen zeggen

medische gegevens te geven, inclusief de

hiermee te leren omgaan. Dit zijn chronisch

Hij is blij met de iPad, één van 1.400 tablet-

met de tablet. Oudere ouderen die totaal

er ook door vergroot en de kans op isolement

Ze vindt dat eHealth nog verder ontwikkeld

de ander kan blijven zorgen maar of hij of zij ook

als eerste, begonnen met een masteropleiding

mogelijkheid deze te gebruiken in mobiele apps

zieke mensen, hun ziekte vergt ook energie. Ze

computers die Sensire voor de wijkverpleging

geen ervaring met computers hebben weet

daardoor kleiner.”

zou moeten worden om overbelasting van

nog goed voor zichzelf kan zorgen.”

digitale innovatie voor verpleegkundigen en

en internetapplicaties.

hebben rust en ruimte nodig om te leren met

gebruikt voor beeldzorg. De tabletcomputer

ze enthousiast te krijgen door in te spelen op

welzijnswerkers. Ook op de Hogeschool Utrecht

Hoewel er nu al de nodige apps zijn voor

deze apps om te gaan. Het is dus goed dat er

maakt hem minder afhankelijk van de komst van

hun interesses. ,,Ik zet bijvoorbeeld eerst de

In feite heeft Schipper met deze vergroting

inzicht kunnen geven op welk moment extra

Onderwijs

is inmiddels gestart met onderwijs in eHealth

thuismetingen waardoor controle niet per se

een streven is, een streven zorgt ervoor dat we

de wijkverpleegkundige. Postma: ,,Om vijf uur

foto’s van de kleinkinderen erop. En ik laat ze

van de leefwereld al meer bereikt dan wat

ondersteuning nodig is. Een verpleegkundige

Goed omgaan met eHealth in de zorg vraagt

aan eerstejaars HBOV-studenten. Dat eHealth-

meer hoeft plaats te vinden in een spreekkamer,

er niet omheen kunnen. Of het haalbaar is, blijft

De electronische medicijndoos Medido. (foto: www.focuscura.nl)

mantelzorgers tijdig te signaleren: ,,E-health zou

Lector ‘Vraaggestuurde Zorg’ Helianthe Kort. (foto: Hogeschool Utrecht)

moet ik bloedverdunners innemen. Ik doe een

kennismaken met websites die ze leuk vinden.”

staatssecretaris Martin van Rijn beoogde in

ziet bijvoorbeeld ‘niet-pluis’ zaken zoals

om specifieke aandacht hiervoor in het medisch

onderwijs nog niet goed op gang komt in

heeft professor Kort wel haar bedenkingen

afwachten. En apps en dergelijke zijn ook niet

video-belverzoek via de iPad door het icoontje

Lachend vertelt ze dat de huizenwebsite van

zijn brief aan de Tweede Kamer over eHealth in

wasmanden die maar overvol blijven. Dat kan

onderwijs. Professor Kort is van mening

het zorgonderwijs gaat ook wringen met de

bij de haalbaarheid: ,,Dat zal hard werken

voor alle chronische ziekten geschikt te maken.”

aan te klikken, ik word teruggebeld en ik laat

Funda en Google maps met Streetview heel

juli 2014. ,,Het inzicht dat minder face-to-face

een teken zijn dat het cliëntsysteem overbelast

dat bij zorgonderwijs in het lespakket nog

ambities van staatssecretaris Van Rijn op dat

worden. Ook omdat de lichting studenten die

mijn medicijnlijstje zien en de verpakking. Ik

gewild zijn bij ouderen: ,,Kijken naar waar je

contacten niet hoeft te betekenen dat de relatie

is. Je zou, wellicht een extreem voorbeeld,

onvoldoende rekening gehouden wordt met

gebied. Van Rijn heeft in zijn Kamerbrief de

hiermee leert werken pas over vier jaar op de

‘We moeten blijven zoeken naar middelen die

neem ze in terwijl ze kijken.” Marlies Schipper

signaleren of de mantelzorger niet alleen voor

vult aan: ,,We kijken ook altijd even of de

de ander kan blijven zorgen maar of hij of zij ook

apotheek inmiddels geen andere verpakking

nog goed voor zichzelf kan zorgen’

Digitale mogelijkheden voor thuiszorg

heeft die tot verwarring kan leiden. Die extra
ogen van de zorgcentrale zijn nodig.”
Postma vindt het wel jammer dat de
verzorgende en de wijkverpleegkundige nu

Belemmeringen
De grootste belemmering voor een effectief
gebruik van eHealth, aldus staatssecretaris

minder vaak komen. Anderzijds is hij zo druk

De Medido is een geweldig apparaat voor mensen met geheugen-

dagelijks bijhouden, al dan niet via aangepaste meetinstrumenten die

van Rijn in de eerder genoemde Kamerbrief,

met dagbesteding, hobby’s en vrienden, dat het

problemen die medicijnen gebruiken die door de apotheek in een

de gegevens naar de arts of verpleegkundige verzenden dankzij een

is de samenwerking tussen zorgaanbieders,

hem eigenlijk ook wel goed uitkomt. De iPad

baxterrol verpakt kunnen worden. Het apparaat, zo groot als een forse

programmaatje, een app, op de smartphone. Ook dwaaldetectie voor

zorgverzekeraars en ICT-leveranciers.

geeft hem een veilig gevoel, zegt hij. Jolanda

schoenendoos, piept en knippert als het tijd wordt voor de medicijnen.

dementerenden is volop in ontwikkeling, zie de laatste berichtgeving

Hoogleraar Kort is het in dat opzicht volledig

Zonneveld, de verzorgende van meneer Postma

Na een druk op de knop rolt er een makkelijk te openen zakje met

hierover op www.domoticawonenzorg.nl.

met staatssecretaris Van Rijn eens en heeft

en op zijn verzoek ook bij het gesprek aanwezig,

medicijnen uit. Als die druk op de knop wordt vergeten zendt het

In het oktobernummer van medisch magazine ‘Arts en Auto’ beschrijft

dat vijf jaar geleden ook al aangekaart. ,,De

beaamt dit volmondig: ,,Het geeft mij ook een

apparaat een signaal naar de zorgcentrale en komt er iemand langs van

Anouk Brinkman huisarts Bart Timmers, die in een groepspraktijk

samenwerking in Nederland is inderdaad zeer

veilig gevoel! En door iedere dag na mijn ronde

de thuiszorg.

in ’s Heerenberg werkt: “Inmiddels is het e-consult gemeengoed

gebrekkig. Het is ongelooflijk dat iedereen

even langs kantoor te gaan en daar via het

Videomonitoring is mogelijk als beeldcontact via de iPad onvoldoende

in zijn praktijk en nog dit jaar wil hij een wekelijks videospreekuur

bezig blijft met zijn eigen eHealth applicatie.

beeldbellen ook nog aan zes andere patiënten te

is. Door de camera en een spreekluisterverbinding is met één druk

introduceren”. Over de toekomst van de spreekkamer citeert ze Timmers:

Samenwerken is zo belangrijk, ook het samen

vragen hoe het gaat kan ik met meer patiënten

op de knop snel contact met de zorgcentrale mogelijk, zodat deze

“(…) ik denk dat de huisarts over tien jaar een groot deel van de tijd

werken aan samenwerking. Dat vraagt om

dan vroeger contact hebben op een dag.”

desgewenst een huisarts of familielid kan waarschuwen.

achter zijn computer zit. Nog steeds vinden er consulten thuis en in de

een andere manier van denken: zet de patiënt

De virtuele assistent ‘Anne’, momenteel nog in een testfase waar

praktijk plaats, maar een substantieel deel van het contact zal digitaal

centraal.”

Sensire in meedraait. Via software op een Windowstablet is niet alleen

plaatsvinden. (...)Het leukst aan huisarts zijn vind ik het afstemmen

Een andere uitdaging voor de hoogleraar is

beeldbellen mogelijk maar ook de aansturing van huisautomatisering

van de zorg op de patiënt, dus zorg op maat leveren. Met behulp van

het delen van de gegevens. ,,Dat moet samen

(domotica). Zodat via de tablet bijvoorbeeld de gordijnen en ramen

techniek kan dat nog beter.” Anouk Brinkman stelt in dit artikel dat deze

met de zorgvrager zodat die het kan inzien,

bediend worden, evenals andere elektronische apparatuur. Verder kan

verwachting van Bart Timmers overeenkomt met de toekomstscenario’s

maar het moet ook weer niet voor iedereen

‘Anne’ een goed dagritme en zelfstandige activiteiten bevorderen door

van Nictiz, een landelijk expertisecentrum voor eHealth, die beschreven

zichtbaar zijn. Dat moet ook goed georganiseerd

de agenda voor te lezen en bijvoorbeeld waarschuwingen te geven dat

staan in het onlangs gepubliceerde ‘Spelen met de zorg van morgen.

worden: wie heeft toegang tot de data en op

het gaat regenen of dat het tijd wordt voor een kop koffie.

Trendboek eHealth in de eerste lijn’.

welk moment. Soms zie ik goede actie op het

‘Funda en Googlemaps met Street view
zijn heel gewild op
de Ipad bij ouderen’

Daarnaast investeert Sensire in buurtgerichte service via

gebied van kennisdeling. Na onderzoek merk ik

,,Zorg op afstand heeft nog een voordeel’’,

www.achterhoekconnect.nl en voor de vrijwilligers en mantelzorgers

Vragen?

dat er doorgaans altijd één persoon is geweest

vertelt Marlies Schipper. ,,De mensen

om de zorgvrager heen is een soort digitale agenda gemaakt: Caren.

Zorgbelang ziet eHealth als een middel om de kwaliteit van gezondheid

die zich daarvoor sterk heeft gemaakt en blijk

en de zorg aan cliënten te verbeteren. Een succesvolle eHealth-

geeft van visie. Voor mij is het interessant om
na te gaan wie op deze manier leiderschap

hebben doorgaans vooral contact met hun
verzorgenden en dat zijn eigenlijk altijd doeners

Apps en trends

toepassing sluit aan bij de behoefte en de belevingswereld van

met een groot hart die al snel even te veel doen

Ook de smartphone is al sinds jaar en dag een perfect middel voor

de cliënt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

heeft getoond door voor een dergelijke brede

voor iemand. Ook dingen die de mensen nog

medische mogelijkheden: bloeddruk, gewicht, hartslag en bloedsuiker

Hanneke Schut van Zorgbelang Gelderland/Utrecht. Per mail via

invoering van nieuwe technologie te kiezen. Dus

goed zelf zouden kunnen en die ze zelfredzaam

kunnen mensen met ernstige hart- of diabetesproblematiek zelf

hannekeschut@zorgbelanggelderland.nl of bel 026 384 28 49.

samenwerking is van belang en kennisdeling,

houden. Door contact via beeldzorg in plaats

Meneer Postma mét tablet, verzorgende en verpleegkundige. (foto: Jellie Kiefte)

maar ook leiderschap.”

zorgkrant

E-health: Zorg op afstand,
maar niet afstandelijk
De heer Postma is zestig jaar,
alleenstaand, maar in het rijke bezit
van veel vrienden en kennissen.
Tien jaar geleden kreeg hij een
hersenbloeding. Een lange revalidatie
volgde. Zijn kortetermijngeheugen
functioneert niet meer optimaal
en dat kan maken dat hij zijn
medicijnen vergeet in te nemen.
De tablet voor beeldzorg maakt
hem minder afhankelijk van de
wijkverpleegkundige.

Zorg leveren op afstand zonder afstandelijk te

De electronische medicijndoos Medido. (foto: www.focuscura.nl)

Lector ‘Vraaggestuurde Zorg’ Helianthe Kort.
(foto: Hogeschool Utrecht)

zijn. Dat gaat heel goed, aldus Marlies Schipper
die wijkverpleegkundige is voor Sensire in
Zutphen. Ze neemt mij mee naar de heer Postma

Grinnikend: ,,Ik heb een wijk met patiënten die

draaglast en draagkracht van de mantelzorger

haar bedenkingen bij de haalbaarheid: ,,Dat zal

in het dorpje Warnsveld. Meneer Postma laat

zorg op afstand via de iPad krijgen en die elkaar

beter in evenwicht kan komen. Ze maakt daarbij

hard werken worden. Ook omdat de lichting

het zien: ,,Om vijf uur moet ik bloedverdunners

via de iPad-zorg kennen. Ze scrabbelen nu met

wel een kanttekening voor de verpleging:

studenten die hiermee leert werken pas over

innemen. Ik doe een videobelverzoek via de

elkaar via Wordfeud.’’

,,Hoe kun je die zorg op afstand zo maken dat

vier jaar op de arbeidsmarkt komt. Daarbij,

iPad door het icoontje aan te klikken, ik word

Ernstiger vervolgt ze over deze bijvangst: ,,Dat

mensen het ervaren als oprecht contact. Want

ook de patiënten moeten in de gelegenheid

teruggebeld en ik laat mijn medicijnlijstje zien

noem ik dan het stukje welzijns-iPad. Het is

soms een hand op je schouder blijft belangrijk.

gesteld worden om hiermee te leren omgaan.

en de verpakking. Ik neem ze in terwijl ze kijken.”

nodig om de mensen voldoende vaardig te

Maar de blik en intonatie bij beeldzorg kunnen

Of het haalbaar is, blijft afwachten. En apps en

Marlies Schipper vult aan: ,,We kijken ook altijd

krijgen voor de zorg op afstand via de iPad. Maar

wel duidelijk maken voor de persoon dat er

dergelijke zijn ook niet voor alle chronische

even of de apotheek inmiddels geen andere

hun leefwereld wordt er ook door vergroot en

sprake is van echt contact.’’ Ze vindt dat eHealth

ziekten geschikt te maken.”

verpakking heeft die tot verwarring kan leiden.

de kans op isolement daardoor kleiner.”

nog verder ontwikkeld zou moeten worden

Die extra ogen van de zorgcentrale zijn nodig.”

In feite heeft Schipper met deze vergroting

om overbelasting van mantelzorgers tijdig

Belemmeringen

Jolanda Zonneveld is de verzorgende van

van de leefwereld al meer bereikt dan wat

te signaleren: ..E-health zou inzicht kunnen

De grootste belemmering voor een effectief

mebeer Postma en op zijn verzoek ook bij het

staatssecretaris Martin van Rijn beoogde in

geven op welk moment extra ondersteuning

gebruik van eHealth aldus staatssecretaris

gesprek aanwezig. Ze vertelt dat ze iedere dag

zijn brief aan de Tweede Kamer over eHealth in

nodig is. Een verpleegkundige ziet bijvoorbeeld

van Rijn in de Kamerbrief, is de samenwerking

na haar ronde langs kantoor gaat om daar

juli 2014: ,,Het inzicht dat minder face-to-face

‘niet-pluis’ zaken zoals wasmanden die maar

tussen zorgaanbieders, zorgverzekeraars en

via het beeldbellen ook nog aan zes andere

contacten niet hoeft te betekenen dat de relatie

overvol blijven. Dat kan een teken zijn dat het

ICT-leveranciers. Hoogleraar Kort is het in

patiënten even te vragen hoe het gaat. ,,Zo

met de patiënt afstandelijker wordt, zal moeten

cliëntsysteem overbelast is. Je zou, wellicht een

dat opzicht volledig met staatssecretaris Van

kan ik met meer patiënten dan vroeger contact

groeien”, liet Van Rijn bij die gelegenheid weten.

extreem voorbeeld, een sensor in de wasmand

Rijn eens: ,,De samenwerking in Nederland is

kunnen plaatsen.’’

inderdaad zeer gebrekkig. Het is ongelooflijk

hebben op een dag.’’

Overvolle wasmand

dat iedereen bezig blijft met zijn eigen eHealth

Scrabbelen

Helianthe Kort is lector Vraaggestuurde Zorg

Onderwijs

applicatie. Samenwerken is zo belangrijk, ook

Marlies Schipper is lid van de werkgroep

aan de Hogeschool Utrecht en hoogleraar

Goed omgaan met eHealth in de zorg vraagt om

het samen werken aan samenwerking. Dat

eHealth van Sensire en blijft zo op de hoogte

aan de Technische Universiteit Eindhoven.

specifieke aandacht hiervoor in het onderwijs.

vraagt om een andere manier van denken: zet

van de laatste technische snufjes. Ook is het één

Onder haar supervisie wordt een onderzoek

Professor Kort is van mening dat zorgonderwijs

de patiënt centraal.”

van haar taken om patiënten ermee te leren

uitgevoerd om te komen tot een ‘raamwerk

in het algemeen nog onvoldoende rekening

Een andere uitdaging voor de hoogleraar is het

omgaan. Bijvoorbeeld met de iPad. Oudere

van verpleegkundige competenties voor de

houdt met eHealth toepassingen. Dat gaat ook

delen van de gegevens. ,,Dat moet samen met

ouderen die totaal geen ervaring met computers

inzet van eHealth’. Ook Kort is van mening

wringen met de ambities van staatssecretaris

de zorgvrager zodat die het kan inzien, maar

hebben weet ze enthousiast te krijgen door

dat eHealth de zorg niet afstandelijker maakt.

Van Rijn op het gebied van ‘digitale

het moet ook weer niet voor iedereen zichtbaar

in te spelen op hun interesses. De foto’s van

Integendeel, het kan relaties ook inniger maken,

gezondheidszorg’. Van Rijn wil dat binnen vijf

zijn. Soms zie ik goede actie op het gebied van

de kleinkinderen, leuke websites, spelletjes…

zegt ze, omdat door eHealth de balans tussen

jaar 80% van de chronisch zieken toegang tot

kennisdeling. Meestal door één persoon die

bepaalde medische gegevens krijgen, inclusief

zich daarvoor sterk heeft gemaakt. Voor mij

de mogelijkheid deze te gebruiken in mobiele

is het interessant om na te gaan wie op deze

apps en internetapplicaties. Hoewel er nu al de

manier leiderschap heeft getoond door voor

nodige apps zijn voor thuismetingen waardoor

een dergelijke brede invoering van nieuwe

controle niet per se meer hoeft plaats te vinden

technologie te kiezen. Dus samenwerking is van

in een spreekkamer, heeft professor Kort wel

belang en kennisdeling, maar ook leiderschap.’’

Digitale mogelijkheden voor thuiszorg
De Medido is een slimme medicijndoos die de gebruiker een signaal geeft wanneer het tijd is
voor de de medicatie en bij niet-gebruik de zorgcentrale waarschuwt.
Videomonitoring is mogelijk als beeldcontact via de iPad of personenalarmering onvoldoende
is. Door de camera en een spreekluisterverbinding is met één druk op de knop snel contact met
de zorgcentrale mogelijk.
Ook dwaaldetectie voor dementerenden is volop in ontwikkeling, zie de laatste berichtgeving
hierover op www.domoticawonenzorg.nl.
Zorgbelang ziet eHealth als een middel om de kwaliteit van gezondheid en de zorg aan
cliënten te verbeteren. Een succesvolle eHealth-toepassing sluit aan bij de behoefte en de
belevingswereld van de cliënt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hanneke
Schut van Zorgbelang Gelderland/Utrecht. Per mail via hannekeschut@zorgbelanggelderland.nl
of bel 026 384 28 49.
Meneer Postma mét tablet, verzorgende en verpleegkundige. (foto: Jellie Kiefte)

