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Een baan kan meer zijn dan alleen maar je werk. Je kunt het verschil

doen. Ze waarderen hun baan gemiddeld met een 7,5. Zou het iets

rolianreclame@kpnmail.nl

maken, écht iets voor een ander betekenen. Je werkt daar waar je

voor jou kunnen zijn?

hart ligt en je kunt doen waar je goed in bent. Dat is werken in zorg
en welzijn.

Wilt u meer informatie of bent u
geïnteresseerd in een dergelijke
special of samenwerking?
Neem dan contact met ons op via
info@topicmedia.nl of
bel 020 - 241 9702

ander sector zoals zorg en welzijn, waar zoveel verschillende beroe-

Dit is een commerciële uitgave.
Deze uitgave valt niet onder de
verantwoordelijkheid van de
Trouw hoofdredactie.

Wij produceren campagnes onder
de noemer Topic. Deze campagne wordt ingestoken bij dagblad
Trouw en online geplaatst op onze
platformen. Daarnaast werken we
samen met diverse partners die
aansluiten bij de campagnes om
zo relevant mogelijk te zijn. Wij
geloven dat we met relevante en
inhoudelijke content consumenten
kunnen informeren, inspireren en
activeren.

Volg ons:

Van baan veranderen doe je niet zomaar. Helemaal niet naar een

Met ruim 1,2 miljoen medewerkers is de sector een belangrijke werk-

pen zijn en zoveel mogelijkheden om je te ontwikkelen. Van 16 t/m 21

gever. Bijna iedereen kent wel iemand in zijn of haar omgeving die in

maart vindt de Ontdekdezorg week plaats, de opvolger van de Week

zorg en welzijn werkt. De meesten tot volle tevredenheid. Het werk

van Zorg en Welzijn. In heel Nederland vinden evenementen plaats.

is veelzijdig en afwisselend. Elke dag is anders. De waardering van

Je komt in contact met werkgevers en ontdekt meer over leren en

de cliënten groot. Negen op de tien werknemers in de zorg gaat met

werken in zorg en welzijn. Kijk op www.ontdekdezorg.nl/week voor

plezier naar het werk, blijkt uit onderzoek van het Nederlands Insti-

alle evenementen en meer informatie. In deze Zorg & Welzijn-bijla-

tuut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (Nivel). Zorgverleners

ge bij de Trouw lees je allerlei gevarieerde en inspirerende verhalen

vinden het werk inhoudelijk leuk en zijn trots op het werk dat zij

over de sector.
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ADVERTORIAL

NoviaCura biedt duurzame oplossing voor maatschappelijk vraagstuk:

Hoe maken we mondzorg voor zorgafhankelijke mensen toegankelijk op een veilige manier?
Het faciliteren van veilige mondzorg voor zorgafhankelijke bewoners van (zorg)instellingen blijkt
vaak lastig voor de instelling waaraan de bewoner is toevertrouwd.
De combinatie van immobiliteit
en verminderde zelfredzaamheid
maakt het tot een serieuze uitdaging voor iedere zorginstelling
om dit zorgaspect binnen haar
eigen muren goed te organiseren
en te realiseren. Immers, niet elke
zorginstelling beschikt over een
eigen behandelruimte waardoor
een bezoek aan een reguliere
tandartspraktijk
onvermijdelijk
lijkt. Daarom zal de mondzorgverlener naar de cliënt toe moeten komen. Hierin schuilt dan ook
direct een nieuwe, medische uitdaging. Curatieve behandelingen

verstrekkende negatieve gevolgen. Hoe kan het beter?

dienen namelijk plaats te vinden
in een klinische, veilige ruimte,
welke voldoet aan alle geldende
hygiëne- en veiligheidseisen. Een
tandartspraktijkruimte dus!

Is die ruimte er niet en wordt een
cliënt bijvoorbeeld op de eigen
kamer behandeld, dan loopt de
zorgafhankelijke cliënt verhoogd
risico op infecties met mogelijk

NoviaCura Dental Cars
brengen veilige mondzorg
naar de instelling toe
NoviaCura is gespecialiseerd
in het bieden van professionele
mondzorg voor zorgafhankelijke
cliënten. De geboden mondzorg
omvat het complete spectrum van
zowel preventieve controles als curatieve behandelingen.
De Dental Cars van NoviaCura,
uitgerust met rolstoellift en rolbehandelstoelen, rijden door heel
Nederland. Door het slim inzetten
van een drietal rolbehandelstoelen,
kunnen dagelijks 20 tot 24 cliënten
door een tandarts worden gezien
voor een veilige tandheelkundige

Meer informatie: www.noviacura.nl | info@noviacura.nl | Tel.: 0412-61 47 20

controle of behandeling. NoviaCura stelt op deze manier al ruim
40 instellingen, met samen meer
dan 250 locaties, in staat om te
voldoen aan hun verantwoordelijkheid, namelijk het mogelijk
maken van veilige mondzorg bij
haar bewoners. Met NoviaCura
kunnen deze zorginstellingen de
kwaliteit, veiligheid, betaalbaarheid en toegankelijkheid van de
mondzorg borgen en verantwoorden naar de IGJ.
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Komt een man bij de dokter…
HOE BORG JE DE PRIVACY EN HET VERTROUWEN
VAN PATIËNTEN IN DE ZORGORGANISATIE?
Bij het werken met bijzondere persoonsgegevens in de zorg gelden er strikte eisen
op het gebied van veiligheid en privacy. Onze opdrachtgevers zijn zorgaanbieders en
dat betekent dat zij werken met bijzondere persoonsgegevens. Als je bij de dokter
komt en je verhaal vertelt, dan wil je niet dat jouw verhaal op straat komt te liggen.
Goede beveiliging van gegevens staat daarbij voorop. Niet alleen in een systeem,
maar ook door de arts zelf. Patiënten worden niet besproken bij de koffieautomaat
en gegevens worden ook niet zomaar met mensen of organisaties buiten het behandelteam gedeeld. Wat dat betreft kunnen wij ons helemaal vinden in de stelling
van de Autoriteit Persoonsgegevens dat privacy een onderdeel is van goede patiëntenzorg. Medische gegevens kunnen op tal van manieren worden ingezet om de
zorg te verbeteren, maar het medisch beroepsgeheim dat vrije toegang tot de zorg
moet garanderen, zal daarbij ook steeds voor ogen gehouden moeten worden. De
mogelijkheden die digitalisering biedt, zijn snel toegenomen en zijn door professionals in de zorg met veel enthousiasme ontvangen. Nu is het zaak om aandacht te
besteden aan het zorgvuldig omgaan met medische gegevens wanneer we gebruik
gaan maken van al die mogelijkheden.
HOE KAN DE ZORG PRIVACY PASSEND ORGANISEREN?
Privacy Management op orde
Om de beveiliging van informatie binnen de zorgorganisatie te borgen is het aantoonbaar voldoen aan normenkaders, zoals ISO27001 en NEN 7510, cruciaal. De cyclus van het opzetten, de implementatie en het onderhouden en verbeteren van het
privacy- en informatiebeveiligingsbeleid zal aan deze normenkaders moeten voldoen. Hiervoor is het nodig dat deze normenkaders bestudeerd en omgezet wordt
in concrete maatregelen met een methodiek die leidt tot certificering.
Aandacht voor gegevensdeling
Verwerking van gegevens is één, maar het delen van gegevens
is daarbij zeker een punt van aandacht. Samenwerking
tussen zorgorganisaties en uitwisseling van gegevens
wordt steeds belangrijker, maar daarbij ook steeds
ingewikkelder. Daarbij is het van belang aandacht
te hebben voor de rechten van patiënten bij elektronische gegevensuitwisseling. De patiënt zal
steeds duidelijk moeten worden geïnformeerd
en uitdrukkelijk en op het doel gespecificeerde
toestemming moeten geven. Het organiseren
van toestemming op de juiste manier is onderdeel van de gegevensdelingsproblematiek.
Aandacht voor bijvoorbeeld het ontwikkelen
van heldere informatievoorziening, afwegingskaders en toestemmingsformulieren is hierin
cruciaal.

Toetsen, leren en nog eens toetsen
Aan de hand van risico-assessments kunnen aanbevelingen worden gedaan in verband met de de verbetering van privacy maatregelen. Daarnaast worden data privacy
impact assessments (DPIA’s) uitgevoerd bij nieuwe ontwikkelingen in de organisatie
om te bepalen wat de risico’s zijn. Hiermee kunnen aanbevelingen worden gedaan in
verband met te nemen maatregelen om deze risico’s te verkleinen. Zorgorganisaties
die werken met een goed opgezette toetsingssystematiek leren en verbeteren continu de maatregelen in hun organisatie.
HOE KAN CURE4 HIERBIJ ONDERSTEUNEN?
De impact die Cure4 wil bereiken, is een actieve bijdrage leveren aan de verbetering
van de zorg voor de patiënt in Nederland, waarin de privacy en het vertrouwen van
patiënten, cliënten, zorgprofessionals én medewerkers wordt geborgd. Wij bieden
juridische kennis en expertise op het gebied van gezondheidsrecht en privacywetgeving in combinatie met onze ervaring in het optimaliseren van bedrijfsprocessen
in de zorg. Dit doen we met bruisende ambitie en eindeloze gedrevenheid. De FG
van Cure4 levert pragmatische, werkende en duurzame oplossingen gericht op de
bedrijfsvoering die een zorginstelling toekomstbestendig maakt, onder meer op het
gebied van privacy en compliance met geldende wet- en regelgeving specifiek voor
de zorgsector.
HOE GAAT ONZE FG TE WERK?
Stap 1 | Wat is de organisatiecultuur en welke privacy doelstellingen heeft de organisatie? De FG leert de organisatie kennen.
Stap 2 : Wat wil de organisatie graag aan privacy doen en wat heeft het tot nu
toe gedaan? De FG sluit met zijn aanpak aan bij het beleid, protocollen en documentatie die in de organisatie aanwezig zijn en zet in op een lerende en verbeterende organisatie.
Stap 3 : Wat zijn belangrijke stakeholders voor de zorgorganisatie? De FG plaatst privacyvraagstukken in de context van
zowel interne als externe stakeholders en zorgt ervoor
dat die betrokken zijn bij de ontwikkeling van privacybeleid en maatregelen. Betrokkenheid van
stakeholders zorgt voor draagvlak en verhoogt
de effectiviteit van maatregelen.De FG zorgt
dat privacy wordt meegenomen in de dagelijkse praktijk van operationele werkzaamheden, met aansluiting bij teams,
ondernemingsraden, cliëntenraden of
bestuur.
Stap 4: Hoe wordt wet- en regelgeving
vertaald in de organisatie? De FG zorgt
voor een praktische vertaling van wet- en
regelgeving in de organisatie die uitvoerbaar is en wordt gedragen door de organisatie.

FG TOETSINGSONDERWERPEN
•
•
•
•
•

Verwerkingsverantwoordelijke vs. verwerker
Verwerkingsregister
Rechten van betrokkenen
Management derde partijen
Passende beveiligingsmaatregelen

cure4.nl/privacy-zorg

•
•
•
•
•

Privacy op de werkvloer
Privcay Impact Assessment
Gegevensuitwisseling
Marketing
Wetenschappelijk onderzoek
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Patiëntveiligheid aankelijk van
goed functionerende ICT
Ziekenhuizen zijn zich
steeds meer bewust
van de aankelijkheid
van ICT-systemen,
maar minder voorbereid op ICT-uitval.

SHIRIN GOLYARDI,
CONSULTANT ZORG EN WELZIJN NEN

KARS JANSEN,
CONSULTANT ZORG EN WELZIJN NEN

Informatiebeveiliging is belangrijk,
zeker in de zorgsector waar medische en patiëntgegevens worden
beheerd en uitgewisseld. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid
(OVV) constateert in het rapport
‘Patiëntveiligheid bij ICT-uitval in
ziekenhuizen’ dat ziekenhuizen zich
bewust zijn van de aankelijkheid
van ICT-systemen, maar minder
goed zijn voorbereid op uitval. “Informatiebeveiliging is één van de
onderwerpen, naast IT-beheer en
business continuity management,
die op het hoogste bestuursniveau
van het ziekenhuis thuishoren,” benadrukt Kars Jansen van NEN op
grond van het rapport.
Digitale weerbaarheid
Door de toenemende aankelijkheid van ICT is het van belang dat de
ziekenhuissector de digitale weerbaarheid op orde brengt, benadrukt
de OVV. Aanleiding voor het rapport
waren meerdere ICT-storingen in
verschillende ziekenhuizen. Deze
hadden impact op de zorg. Soms
klein, zoals laboratoriumuitslagen
die telefonisch moesten worden
doorgegeven, met een grotere kans
op het maken van fouten. In enkele gevallen waren ziekenhuizen gedwongen om behandelingen uit te
stellen en een tijdelijke opnamestop
door te voeren.
Een van de aanbevelingen is dat ziekenhuizen de risico’s in kaart brengen en moeten evalueren wat is misgegaan. Voor wat betre de risico’s
die samenhangen met informatiebeveiliging, zou de norm NEN 7510
dan het uitgangpunt moeten zijn.
Deze norm biedt zorginstellingen

Als een ziekenhuis aan
de norm voldoet, gee
een onaankelijke
certificatieinstelling een NEN
7510-certificaat af met
een geldigheid van drie
jaar. NEN beheert een
publiek register met de
certificaathouders.
een raamwerk voor het opstellen
van een geïntegreerd informatiebeveiligingsbeleid.
“Ziekenhuizen zijn weelijk verplicht om te zorgen voor een adequate beveiliging van informatiesystemen die voor het leveren van
patiëntenzorg cruciaal zijn,” stelt
Shirin Golyardi van NEN. NEN 7510
biedt een concrete aanpak voor ziekenhuizen om de informatiebeveiligingsrisico’s die uitval van ICT met
zich meebrengt voor de zorg aan
patiënten, adequaat te beheersen.

De richtlijnen en uitgangspunten
van NEN 7510 helpen ziekenhuizen
daarnaast bij het borgen van adequate veiligheidsmaatregelen en
bieden handvaen om de kwetsbaarheid en niet-beschikbaarheid
van ICT-systemen te testen.
Persoonsgegevens
Voor het leveren van goede zorg zijn
ziekenhuizen steeds meer aankelijk van het goed functioneren van de
ICT. “Al zeker vijien jaar wordt ICT
steeds relevanter en raken datasystemen steeds meer verbonden. Daar
hoort een volwassenheid bij qua
informatiebeveiliging” constateert
Jansen. Om zijn punt te benadrukken, maakt hij een vergelijking met
de informatiebeveiliging bij banken.
“De overheid beschouwt het betalingsverkeer als vitale infrastructuur. De banken handelen daarnaar.
Die zien ISO 27001, de internationale norm voor informatiebeveiliging
(die als basis geldt voor NEN 7510)
als een uitgangsdocument voor het
meest basale beveiligingsniveau.”
“Ziekenhuizen moeten zich aan
NEN 7510 houden, maar de mate

van bewustzijn van de aankelijkheid van ICT-systemen is kennelijk
heel verschillend, concludeert de
Onderzoeksraad”, vertelt Golyardi.
“Certificatie is niet verplicht en ziekenhuizen hebben daardoor veel
speelruimte om te bepalen hoe de
implementatie van het weelijk verplichte managementsysteem voor
informatiebeveiliging plaatsvindt.
Alle ziekenhuizen geven aan te voldoen aan de NEN 7510 norm, maar
lang niet alle ziekenhuizen zijn gecertificeerd. Wat NEN betre is certificatie een logische laatste stap om
de implementatie van informatiebeveiliging op de juiste wijze in een
organisatie te borgen.”
Integrale test
Vaak is er een grote afstand tussen
ICT en het zorgproces, doordat beide afzonderlijk worden benaderd,
constateert Jansen. Hij benadrukt
dat het belangrijk is dat deze door
middel van een brugfunctie aan elkaar zijn gelinkt. NEN 7510 gee een
kader waarbinnen ziekenhuizen de
voor hun proces relevant geachte
informatiebeveiliging kunnen specificeren, inclusief de daarbij behorende maatregelen.
Met NEN 7510 worden de risico’s in
kaart gebracht. “Vaak ontbreekt het
aan een integrale test. Systemen
worden vaak afzonderlijk getest,
ook qua back-up, maar systemen en
applicaties zijn meer en meer ‘connected’. Daar wordt onvoldoende op
getest, waardoor het lijkt het of alles werkt. Hierdoor kunnen relatief
kleine problemen uitgroeien tot een
systeemprobleem, stelt de Onderzoeksraad.”

IN SAMENWERKING MET GS1

Tandvulling en prothese cliEnt straks traceerbaar

Medische hulpmiddelen krijgen een
unieke identificatiecode. Dit heeft
gevolgen voor de tandzorg.

HANS LUNENBORG
SECTORMANAGER HEALTHCARE GS1 NEDERLAND

Over ruim twee maanden, op 26 mei
2020, moeten alle medische hulpmiddelen in eigen systemen geregistreerd staan en opvraagbaar zijn. Hans
Lunenborg, sectormanager Healthcare
GS1 Nederland, verwacht dat het om
minimaal vijf miljoen registraties gaat.
Het uiteindelijke doel is dat medische
hulpmiddelen met één scan te registreren zijn en daarmee traceerbaar .
INTERNATIONALE STANDAARDEN
GS1 is een neutrale non-for-profit
organisatie die internationale standaarden ontwikkelt en beheert voor de
identificatie, het vastleggen en delen van
gegevens. Doel van de Europese Medical
Device Regulation (MDR) is betere
controle op de kwaliteit van de gebruikte
hulpmiddelen. “Uiteindelijk willen we alle
medische hulpmiddelen kunnen traceren
tot aan de patiënt,” vertelt Lunenborg.
Aanleiding voor de nieuwe regelgeving
zijn bijvoorbeeld de gezondheidsklachten
bij vrouwen met een PIP-borstimplantaat. “Als er nu een probleem is, kunnen

we via het Dutch Breast Implant Registry
terughalen welke patiënten hetzelfde
implantaat hebben. Dat is een enorme
winst. De patiënt hoeft niet zelf op onderzoek uit, want de zorginstelling benadert
de patiënt zelf bij een calamiteit.”

Bij een tandprothese
moet straks worden
vastgelegd welke
prothese is gebruikt. Idem
dito als een assistent een
tandvulling voorbereidt
PATIËNTVEILIGHEID
De nieuwe regelgeving heeft ook voor
tandartsen en tandtechnische laboratoria gevolgen. “Een tandarts gebruikt
medische hulpmiddelen, zoals een

vulling voor een kies of een nieuwe
tandprothese. Die moet meteen kunnen
worden gekoppeld aan de cliënt die op
dat moment in de stoel ligt en daarna
traceerbaar blijven.” Een tweede voordeel: “Bij klachten of bijwerkingen kun je
kijken welk soort hulpmiddel is gebruikt
en onderzoeken of er een correlatie is.
Hetzelfde geldt voor kwaliteitsgebreken, bijvoorbeeld tandstiftjes die sneller
afbreken.”
Lunenborg kan zich voorstellen dat critici
zich afvragen of de regelgeving niet te
ver is doorgeschoten. Hijzelf vindt van
niet. Hij maakt een vergelijking met de
gekkekoeienziekte. “Dankzij de barcode
weten we dezelfde dag nog met welke
andere koeien de zieke koe in de stal
heeft gestaan. Qua patiëntveiligheid wil
je met de MDR hetzelfde bereiken.”

GS1 spreekt op 30 maart in Delft op een
themabijeenkomst van de NEN over de
nieuwe wet- en regelgeving voor medische hulpmiddelen.
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“JE KUNT BIJ DE PAKKEN NEERZITTEN
OF NAAR MOGELIJKHEDEN ZOEKEN”
“Onze droom is dat iemand die binnenkomt met de vraag – hoe kan ik in deze
nieuwe situatie omgaan met mijn lijf en hoe kan ik optimaal meedoen? – wordt
gehoord. Én dat er samen een leerproces in gang wordt gezet waarbij er tijd is
om te oefenen, te falen en weer verder te gaan, in plaats van iemand proberen te
‘repareren’. Dat laatste kan maar tot op zekere hoogte, daarna komt het aan op
het leer- en adaptatievermogen van de patiënt. Daar moeten zorgverleners hun
rol als revalidatiecoach invullen”, vertelt Coen Vuijk, die samen met Inge Vuijk de
Rehab Academy heeft opgericht.
Aanvullend traject
Tolbrug Medisch Specialistische Revalidatie, onderdeel van het Jeroen Bosch Ziekenhuis en het Militair Revalidatie Centrum (MRC) hebben beiden een aantal revalidanten uitgenodigd om, aanvullend op hun lopende revalidatie in het centrum,
het traject van de Rehab Academy te volgen. Tegelijkertijd veranderen zij hun revalidatietrajecten om ze beter te laten aansluiten op het leertraject van de revalidant. “Als je ergens in gelooft en ervan overtuigd bent dat het tot betere zorg leidt,
ga het dan gewoon doen”, licht Annette van Kuijk de deelname van Tolbrug toe.
Ze is revalidatiearts en medisch directeur van Tolbrug Specialistisch Revalidatie.
“Het is zonde te blijven hangen in wat niet kan. Doe dat wat wij onze patiënten ook
leren: denken in mogelijkheden in plaats van in beperkingen.”
Obstakels na revalidatie
In Nederland leven ongeveer 645.000 mensen met niet-aangeboren hersenletsel
(NAH). Na een traject in het ziekenhuis en vervolgens in het revalidatiecentrum,
proberen mensen thuis hun leven weer op te pakken. Daar lopen ze vaak, in de
loop der tijd, tegen obstakels aan. Een heel praktisch voorbeeld: zo egaal als de
vloer in het revalidatiecentrum is, is hij bijna nergens. Ook het omgaan met de
verwachtingen van je omgeving en je werkgever kan een uitdaging zijn. Coen en
Inge Vuijk herkenden dit probleem en startten de Rehab Academy waarmee zij
patiënten handvatten geven voor het dagelijkse leven. Coen: “Revalideren is leren.
Daarom moet je het revalidatie- proces ook benaderen als een leer-professional.”
Het traject dat Rehab Academy aanbiedt in een pilot met Tolbrug en het Militair Revalidatiecentrum Aardenburg, duurt ongeveer vijf maanden. “Tijdens het
trainingstraject halen wij mensen uit hun comfortzone. Wij gaan samen op pad,
observeren en communiceren naar de cursist wat we zien. Op deze manier wordt
hij zich bewust van zijn gedrag en kan hij hier beginnen met zijn denkpatroon aan
te passen en zo nieuwe mogelijkheden te ontdekken,” vertelt Inge.
Met elk traject van Rehab Academy doen ook drie professionals van Tolbrug en
het Militair Revalidatiecentrum mee. Uiteindelijk is het de bedoeling dat zij van
binnenuit de organisaties helpen veranderen. Coen: “De medewerkers worden
meer revalidatiecoach dan zorgprofessional. Dat legt natuurlijk meer verantwoordelijkheid bij de revalidatiemedewerkers. Daarom laten we ze meedraaien met
het traject om te ervaren wat het doet met de deelnemers.”
De ervaring van Erik en René
Erik Brakert is luitenant-kolonel bij de Koninklijke Landmacht en kreeg in september 2013 een hersenenbloeding die hem linkszijdig verlamd maakte. Er bleek
een aangeboren bloedvatafwijking aan ten grondslag te liggen waaraan hij in januari van het jaar erop acuut is geopereerd en waarna wederom een revalidatietraject in het MRC volgde. Snel pakte hij zijn werkzaamheden weer op, maar zijn
linkerbeen bleef een zwakke plek. Afgelopen juni is hij weer geopereerd; spieren
in zijn been zijn verlegd om de loopfunctie te bevorderen. Hij is na zes jaar een
ervaringsdeskundige wat betreft het revalideren en twijfelde daarom in eerste instantie of het Rehab Academy-traject voor hem van toegevoegde waarde kon zijn.
Nooit uitgeleerd
Erik: “Volgens Coen ben je nooit uitgeleerd en ik ben blij dat ik het traject een

kans heb gegeven. Het was echt boven verwachting wat ik er uiteindelijk heb uitgehaald.” Coen en Inge moedigen de revalidanten aan om zelf een leervraag te
formuleren. “Ik liep heel graag hard. Met mijn voet- en enkelorthese gaat dat niet
meer. Ik heb heel lang geworsteld met het vinden van een alternatief. Ik wilde
graag mountainbiken, maar heb nooit de stap durven zetten om weer op die fiets
te stappen. Tijdens het Rehab Academy-traject werden de juiste omstandigheden
gecreëerd om mij net dat duwtje in de rug te geven dat ik nodig had.” Eerst kozen
alle revalidanten die dat konden een fiets. Erik ging voor de mountainbike. “Dat
is een voorbeeld van een kleine overwinning.” Hij begon over asfalt en het laatste
weekend ging hij met Coen en diens zoon over onverhard terrein. “Ik heb geleerd
om op een bepaalde manier op en af te stappen en zo over mijn angst over mijn
balans heen te stappen.”
Toen Coen hem vroeg: waarom heb je dit nu niet eerder gedaan, had hij een rijtje
aan excuses paraat. “Dat slaat natuurlijk nergens op. Waarom niet inderdaad? Ik
had gewoon dat duwtje nodig om het te doen.” In het natraject bezoeken Coen
en Inge bij de meeste deelnemers hun werkplek om te adviseren hoe deze zou
kunnen worden aangepast zodat een optimale omgeving kan worden gecreëerd.
“Bij mij heeft dat niet zoveel zin, dus gaan we een mountainbike uitzoeken die bij
mij past met mogelijk wat aanpassingen. Daar zijn Coen en Inge experts in; heel
specifiek kleine aanpassingen toevoegen die dingen weer mogelijk maken. Ik ga
weer mountainbiken. Ondanks dat ik de rest van mijn leven beperkt blijf. Ik heb
het daar opgepakt en dat verlaagt de drempel om ook thuis weer op die fiets te
gaan zitten.”
Overwinnen
René van Erp kreeg twee jaar geleden een herseninfarct. Na de spoedoperatie
die volgde was hij linkszijdig volledig verlamd. “Bij Tolbrug heb ik een revalidatietraject gevolgd en was ik aardig hersteld, alleen links bleef achter. Het traject
van de Rehab Academy was een mooi verlengstuk voor mijn revalidatie. Ik heb
daar echt aan mezelf gewerkt.” Anita, de vrouw van René voegt toe: “Het mooie
is dat er altijd wordt gezocht naar manieren om iets wel te laten lukken. Er was
bijvoorbeeld een klimwand waar de revalidanten omhoog moesten komen. Als
het hen niet lukte werd er bijvoorbeeld een trap ingezet en als dat niet lukte een
tuigje om zo toch iedereen die dat wilde naar boven te krijgen. Prachtig om de
blijdschap van de deelnemers te zien als ze bovenaan kwamen; tranen van geluk van de persoonlijke overwinning. Juist in wat vaak een lastige periode is voor
de revalidanten, zijn deze overwinningsmomenten heel belangrijk. Het draait om:
wat kun je nog wel?”
Motivatie
Niet alleen Coen en Inge zijn sterk motiverende krachten in het traject. Erik: “Heel
veel motivatie komt uit de groep. Er zaten bijvoorbeeld nog een aantal mensen
die een hersenbloeding hadden gehad en daardoor linkszijdig beperkt waren. Wij
gingen met elkaar en onze partners in gesprek als iets niet lukte. In het hele programma is hier veel aandacht voor: ok je kunt iets niet, dan kun je bij de pakken
neerzitten of kijken naar wat je nodig hebt om het wel te laten lukken. Wij gingen
elkaar uitdagen. De therapeut kan wel iets zeggen, maar als een mederevalidant
hetzelfde heeft en je ziet elkaar iets doen, dan ga je afkijken en denken: hé dat
kan ik ook. Sterker nog, dat zou ik beter kunnen. Er is een hele positieve flow
in de groep die enorm motiveert.” René sluit daarbij aan: “Erik zei bijvoorbeeld
tegen mij: probeer nu eens die vaatwasser met links in te ruimen. Zo motiveren
we elkaar en ga je je grenzen opzoeken. Mijn partner zorgt enorm goed voor me
en neigt er juist naar mij dingen uit handen te nemen of het me zo gemakkelijk
mogelijk te maken. Heel lief, maar soms niet het beste voor mij. Tijdens het Rehab
Academy-traject werden we juist uitgedaagd moeite te doen. Zo ontdekten we dat
we eigenlijk veel meer kunnen of kunnen leren dan we in eerste instantie hadden
gedacht.”

MIDDEN 151-WAPSERVEEN +31(0)6 4628 1959
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Toegang tot de zorg is niet vanzelfsprekend
Zoals we in Nederland de zorg hebben geregeld,
met toegang voor iedereen, is uitzonderlijk.

ESTHER JURGENS,
BELEIDSADVISEUR NVTG

Esther Jurgens, beleidsadviseur
bij de Nederlandse Vereniging
voor Tropengeneeskunde en Internationale
Gezondheidszorg
(NVTG) en zelfstanding consultant/onderzoeker Global Health
en Education definieert drie criteria voor goede zorg: de toegang tot
de zorg moet voor iedereen gelijk
zijn, er moeten geen hoge financiele drempels zijn en de zorg moet
van voldoende kwaliteit zijn.
“Moeder-en-kind-zorg is meestal
gratis, als onderdeel van de basiszorg, maar vaak moeten mensen
de hulp out-of-pocket betalen.”
De kwaliteit van de zorg is een
andere hindernis. “In veel lage
inkomenslanden gaan mensen direct naar het ziekenhuis in plaats
van de gezondheidspost, vanwege
het gebrek aan kennis en middelen op die post. Het gevolg is dat
je mensen vaak in lange rijen ziet
wachten.”
Duurzame
ontwikkelingsdoelen
Gerelateerd hieraan is de beschikbaarheid van getraind en gekwalificeerd personeel. Wereldwijd is
een enorm tekort aan professi-

onele zorg, in meer dan 45% van
de WHO-lidstaten is sprake van
minder dan één arts per 10.000
inwoners. Vaak is er een tekort
aan specifieke specialismen, zoals
anesthesie en chirurgie, door nationale (van het plaeland naar
de stad) en internationale migratie van gezondheidswerkers.
Het tekort wordt bijvoorbeeld
opgelost door verpleegkundigen
die handelingen verrichten die
normaal door artsen worden uitgevoerd. Tele- en e-medici bieden
uitkomst, bijvoorbeeld in de vorm
van e-trainingen en een consult
op afstand.
De Millenniumdoelen van de
Verenigde Naties, inmiddels opgevolgd door UN Duurzame Ontwikkelingsdoelen, spelen een
belangrijke rol als aanjager van
betere zorg. Jurgens had in eerste
instantie geen hoge verwachtingen, maar is ‘om’. “Ik zag het vooral als een politiek verhaal. Daar
denk ik inmiddels anders over.
Het helpt als je een richtlijn hebt,
zoals het terugdringen van moeder-kindstere met 75%. Als een
land zich aan de doelen committeert, dan helpt dat om prioriteiten te stellen.” Het mooie van de

Ontwikkelingsdoelen
helpen bij het stellen
van prioriteiten

Evaluatie van SRGR-programma in Mozambique en India (foto’s: Esther Jurgens)

Duurzame Ontwikkelingsdoelen
is dat ze wereldwijd zijn omarmd.
“Het wij/zij-verhaal is weggevallen. Het zijn thema’s en doelen die
ook voor Nederland gelden.”
Tienerzwangerschappen
Het United Nations Population
Fund noemt toegang tot vrijwillige, veilige familieplanning een
mensenrecht. Een belangrijk thema zijn de seksuele en reproductieve gezondheidszorg en rechten,
vertelt Jurgens. “Zowel de Nederlandse overheid als ngo’s beste-

den daar veel tijd en geld aan.”
In veel ontwikkelingslanden rust
een taboe op zaken als seksuele voorlichting, seksuele rechten
en abortus. Als voorbeeld noemt
ze het hoge aantal kinderen per
vrouw in landen sub-Sahara, dat
deels wordt veroorzaakt door een
gebrek aan voorbehoedsmiddelen
en hoge aantallen tienerzwangerschappen. “Dat zorgt voor druk op
het systeem. Een derde van de bevolking is tussen de 10 en 24 jaar
oud. Meer kinderen hee effect
op de gezondheid van de vrouw

en drukt de economische vooruitzichten.”
“Je moet continue de toegang tot
de zorg bewaken. Daar kun je niet
in verslappen.” Ook binnen een
land kunnen de verschillen groot
zijn. Verbeteringen in de zorg
hoeven niet altijd geld te kosten.
“Preventie is een vergeten gebied,
waar veel is te winnen. Het is alleen een weinig sexy oplossing.”
Op cultureel gebied zijn ook ‘quick
wins’ te halen. Ze gee als voorbeeld een bevallingscentrum in
Zuid-Amerika. “De vrouwen uit
de omgeving gingen er niet naar
toe, omdat ze gewend waren
om staand te bevallen. Artsen
met wie jassen was een tweede
drempel. Door de muren van het
centrum te verven, de jassen uit te
doen en rekening te houden met
de plaatselijke gebruiken, melden
vrouwen met medische indicaties
zich weer.”
Afgelopen november hee de
NVTG samen met het Nederlandse Rode Kruis een internationaal
congres georganiseerd over de effecten van klimaatverandering op
de gezondheid in ontwikkelingslanden, vertelt Jurgens. Aan weer
gerelateerde rampen zijn de afgelopen vijig jaar verdrievoudigd.
Overstromingen en droogte zorgen voor mislukte oogsten en een
gebrek aan schoon water en voedsel. De impact is echter breder. De
klimaatverandering is niet een
geïsoleerd probleem voor kwetsbare economieën en ecosystemen, maar raakt uiteindelijk ook
Nederland, doordat overbrengers
van ziekten, zoals de tijgermug,
zich ook bij ons kunnen vestigen.
ADVERTORIAL

Mensen in staat stellen zichzelf te helpen.
Bijna de helft van alle vrouwen in Burundi zijn slachtoffer
van seksueel en gendergerelateerd geweld.
Jeanine is een van deze vrouwen. Ze ontwikkelde angst
en depressies vanwege het dagelijks misbruik door haar
man. Ze kon niet meer werken en voor haar gezin zorgen
en verloor het contact met haar omgeving. Ze zag geen
uitweg meer.
Ervaringen zoals die van Jeanine komen relatief vaak voor
in samenlevingen over de hele wereld, die ontwricht zijn
door jarenlange conflicten. Misbruik en huiselijk geweld
zijn in deze context normaal geworden.
Met ruim 27 jaar ervaring in conflictgebieden helpt
HealthNet TPO vrouwen zoals Jeanine om de controle
over hun leven terug te krijgen. Dat doen wij door samen
te werken met door ons opgeleide lokale mensen en
overheden om duurzame gezondheidszorg te leveren,
inclusief geestelijke gezondheidszorg.

Wij
ontwikkelen
en
voeren
programma’s
voor
psychosociale zorg uit, met als kern het opbouwen van
vertrouwen, vergroten van veiligheid en stabiliteit binnen
de gemeenschap. Hiermee kunnen we vrouwen, mannen
en kinderen ondersteunen en daarmee de kwaliteit van
hun leven verbeteren.
Jeanine heeft aan één van deze HealthNet TPO
programma’s deelgenomen. Door het bijwonen van
groepsbijeenkomsten kon Jeanine haar ervaringen delen
met
andere lotgenoten. Ze kreeg de noodzakelijke
medische zorg en psychosociale ondersteuning. Jeanine
keerde terug naar haar werk als boerin waardoor haar
inkomen verbeterde en haar kinderen weer naar school
konden gaan. Ze kreeg weer controle over haar leven.
Jeanine is nu een rolmodel voor vrouwen en meisjes in
haar dorp. Ze werkt hard om de houding ten opzichte van
vrouwen binnen haar gemeenschap te veranderen.

Help ons vrouwen als Jeanine te helpen.
Doneer via onze website www.healthnettpo.org en lees meer over
ons en ons werk in Afghanistan, Burundi, Colombia en Zuid Soedan.
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“Mensen durven eerder hulp te vragen, geestel
Er is de laatste jaren
een toename van
het aantal mensen
dat zich met een
zorgvraag meldt bij
de ggz. Deels doordat
de samenleving
meer van mensen
vraagt, deels ook
doordat geestelijke
problemen uit de
schaamtesfeer zijn
gehaald en beter
bespreekbaar zijn.
Het zorgt voor druk
op de wachtlijsten.
Jacobine Geel,
voorzitter GGZ
Nederland, roept de
politiek op om de
sector en instellingen
ruimte te bieden
voor het experiment.
Overal om haar heen
ziet ze creatieve
en succesvolle
initiatieven.

De afgelopen jaren heeft de geestelijke gezondheidszorg zich ingespannen om het stigma van geestelijke problemen af te krijgen
en deze bespreekbaar te maken.
“Als je het er over mag hebben,
mag het er ook zijn, maar dan is
het er dus ook. Dat is de ingewikkelde keerzijde. Dat mensen hulp
durven te vragen zorgt voor druk
op de zorg.” Klachten, zoals PTSS
bij militairen en hulpverleners,
worden meer onderkend en meer
serieus genomen dan voorheen.
“Dat leidt tot een toename van
wat er in beeld is. Waar we over
nadenken is de vraag of alles ook
meteen een medische zorgvraag
moet zijn. De wachtlijsten zijn
lang. De krapte op de arbeidsmarkt is groot. Hoe kun je mensen zo snel mogelijk op het spoor
van hun gewone werk en leven
terugbrengen, zonder dat je meteen in het hoog-complexe medische circuit belandt? Zodat je voldoende middelen en menskracht
overhoudt voor wat wél complex
is en niet zonder specialistische
behandeling kan.”
Slimmer samenwerken
De groeiende vraag heeft ook te
maken met onze samenleving die
toenemend ingewikkeld is en veel
van mensen vraagt. Met name
jongeren hebben meer klachten,
zoals burn-out bij studenten.
“Dat is minder positief. Te hoge
druk kan op termijn veranderen
in ziektelast. Wat kunnen we, ook
als samenleving, doen om enerzijds onze mentale veerkracht te
vergroten, en anderzijds het werk

JACOBINE GEEL,
VOORZITTER GGZ NEDERLAND

ADVERTORIAL

Psychische hulp zonder wachtlijst
“Mijn ervaring met online behandeling is
heel positief. Onder andere omdat ik snel
kon starten” zegt Sasha over haar behandeling bij een van de zorgaanbieders op
Welshop. Op Welshop.nl vind je uitsluitend psychische hulp waarmee je direct
aan de slag kunt, zonder wachtlijst.

keld, maar blijkt in de praktijk heel eenvoudig en goed te werken.

Volwaardige behandelingen
De online behandelingen op Welshop zijn
volwaardige behandelingen zoals je die
bij elke GGZ-instelling vindt. Het verschil
is dat je via videobellen contact hebt met
je behandelaar en zelf aan de slag gaat
met online trainingen. Dat klinkt ingewik-

Vanuit huis op een voor jou handige tijd
Veel cliënten vinden het fijn dat ze de afspraken vanuit huis kunnen doen op een
tijd die hen goed past. Dit geeft de ruimte
om een gesprek nog even rustig te overdenken, zonder meteen weer de drukte van het
verkeer of openbaar vervoer in te stappen.

“Ik vind het fijn dat ik de gesprekken
gewoon vanuit huis kan voeren op
een tijd die mij goed uitkomt”

www.welshop.nl
Volg ons op:

✓
✓

Direct starten

✓

Vergoed door
je zorgverzekeraar

Waar en wanneer
het jou uitkomt
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lijke problemen zijn beter bespreekbaar’’
zo aan te passen dat mensen er
niet aan onderdoor gaan?” De
uitdaging is om het systeem zo
in te richten dat iedereen op tijd
wordt geholpen. Dat kan door
slimmer samenwerken en beter
registeren, bijvoorbeeld met apps
met informatie over wachttijd,
intake en mogelijke behandeling
en nieuwe vormen van e-zorg,
zoals DiSofa en Weshop, waarbij
mensen zelf aan de slag kunnen
en worden ondersteund door een
professional op afstand.
De wachtlijsten in de zorg zijn
ook voor de zorgverlener zelf
een belasting, constateert Geel.
“Iedereen die in de ggz werkt, is
zeer gemotiveerd en wil mensen
die zorg nodig hebben, snel kunnen behandelen. Dat je niet direct
iemand hulp kan bieden, ondermijnt het gevoel dat je goed bezig
bent.” Wat ook niet meehelpt, zijn
de vele vormen van registratie
en verantwoording. “Het invullen van lijsten is niet de reden
van mensen om te kiezen voor
de zorg. Het neemt het plezier in
de eigenlijke zorgtaken weg, ook
omdat er zoveel tijd in gaat zitten.” Wat ook nadelig werkt , zijn
de rapportages in de media over
complexe casuïstiek die niet altijd
goed is afgelopen. Dat straalt negatief af op het imago van de ggz.
En daarmee ook op de professionals.

“Het vak vraagt
zoveel van je
creativiteit en lef.
Je moet er stevig voor
in je schoenen staan”
begeestering en enthousiasme.
Het werk zelf is niet het probleem.
Het zijn de omgeving en condities
waaronder het werk moet worden gedaan, die het ingewikkeld
maken. Het is nooit saai. Het doet
een beroep op wie jij als mens
bent in die zorgrelatie. Als je er
als professional in slaagt om samen met iemand die bijvoorbeeld
verslaafd is weer greep te krijgen
op het leven, zodat er weer contact mogelijk is met kinderen of
partner, dan is dat heel bijzonder.
Die kant van het werk mag niet
te veel in de verdrukking komen

Nooit saai
“Als ik een-op-een met een zorgprofessional over zijn of haar
werk praat, dan is het een en al

door een teveel aan regeldruk. De
bezieling en inspiratie binnen de
sector moet de ruimte krijgen en
meer over het voetlicht kunnen
komen.”
Het is bijna tegenstrijdig dat je
alleen maar in protocollen en
verantwoordingssystemen moet
werken. “Dat beneemt je bijna de
adem als zorgverlener. Je moet
soms buiten de lijntjes kunnen
kleuren. Dat doen onze cliënten
ook.” Geel ziet het als een grote
verantwoordelijkheid voor werkgevers om te kijken hoe je die
administratieve werkdruk kunt
verminderen, zodat je mensen
ruimte geeft om het werk te doen
waarvoor ze hebben gekozen.
Ze noemt als voorbeeld de winnaar van de Nationale HR Zorg
Award 2019, de Amsterdamse
ggz-instelling Arkin. Deze wist de
administratieve last met 51 minu-

ten per dag per behandelaar terug
te brengen door het aantal regels
drastisch te verminderen en intensiever samen te werken met de
ketenpartners. Resultaat: betere
zorg, meer tevreden werknemers,
kortere wachtlijsten, minder
geld kwijt. “Zulke voorbeelden
helpen en verdienen het om op
meer plekken ingang te vinden.
We kúnnen het taaie monster van
de regeldruk een kopje kleiner
maken. Op de keper beschouwd
levert het betere zorg en in ieder
geval voordeligere zorg op.”
Meer autonomie
Als het aan Geel ligt, krijgt de
zorg professional meer autonomie. “Wat je verantwoordt, moet
passen bij het werk dat je doet.
Het moet natuurlijk voortvloeien
uit het werk. Als het onnatuurlijk voelt en niet past bij het werk
waarvan je vindt dat je het moet
doen, wordt het als een belasting
ervaren en gaat het ondermijnen.
Iedereen die trots is op zijn werk
– en dat zijn de medewerkers in
de ggz bij uitstek – wil best verantwoorden wat hij of zij heeft
gedaan. Nu zijn het de financiers,
de inspectie etc. die vragen om
allerlei zaken te registreren die
niet bijdragen aan betere zorg.
We moeten terugbewegen naar
de trotse blik vanbinnen. Wij verwachten van de politiek dat ze
daar ruimte voor biedt.”
Er zijn mooie voorbeelden van bestuurlijk lef en een onorthodoxe
kijk op hulpverlening. Wat Geel
betreft, wordt creativiteit leidend.
“In die zin vind ik het een mooie

tijd. Er is ruimte voor het experiment. De druk op de sector vraagt
om originele keuzes. Dat is een
kracht die je aanboort.” Daarin
ziet ze ook een rol voor GGZ Nederland. “We moeten in die zin
een makelaar worden van goede
voorbeelden van manieren waarop het wel kan. Dat kost tijd, maar
zo krijg je een andere beweging
op gang. We verwachten dat de
politiek ons steunt en actief meebeweegt bij het wegwerken van de
belemmeringen die professionals
ervaren, omdat ze zich aan hun
opdracht moeten houden.”
Geestelijke
gezondheidszorg
vraagt om een out-of-the-box manier van denken. “Er wordt een
beroep gedaan op je creativiteit.
Ieder mens is anders en iedere
geschiedenis is anders. Je werkt
met de hele mens, niet alleen met
de ziekte. Dat is wat het bijzonder
en uitdagend maakt.” Als voorbeeld noemt Jacobine Geel een
Limburgs initiatief. “In Limburg
hebben woningbouwcorporaties,
ggz, wijkagenten, wijkteams en
anderen de handen ineengeslagen. Mensen met chronische psychiatrische problematiek hebben
vaak ook andere problemen, zoals schulden of geen woning. Degene die als eerste contact heeft
met een cliënt, neemt het initiatief en krijgt desgevraagd hulp
van anderen. Gezamenlijk gaan
ze op zoek naar een adequaat antwoord.”
Meer informatie? Kijk op:
www.topicnederland.nl
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NCZ hét Kennis- en Leernetwerk voor Cliëntenraden in de Zorg
Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg (NCZ)

Cliëntenraden kunnen positieve invloed uit-

ving en trainingen op maat over de nieuwe

maakt zich sterk voor cliënten-me-

oefenen op de kwaliteit van zorg vanuit de

wet. Ook helpt NCZ zorgorganisaties en cliën-

beleving van de patiënt. Gelijkwaardigheid en

tenraden om de nieuwe wet te implementeren

goede communicatie tussen bestuur en cliën-

en de medezeggenschap conform de nieuwe

tenraad zijn dan van belang. NCZ zet 20 jaar

wet in te richten. Uiterlijk zes maanden nadat

aan ervaring, kennis en deskundigheid in om

deze wet van kracht is gegaan (dus 1-1-21)

hierbij te helpen!

moeten zorgorganisaties en cliëntenraden een

dezeggenschap en zet zich in voor
(centrale) cliëntenraden, cliëntenraad-ondersteuners, zorgbestuurders
en zorgmanagers.

Op 1 juli 2020 gaat de nieuwe Wet Mede-

‘Medezeggenschapsregeling’ met wederzijdse

zeggenschap

Zorginstellingen

afspraken hebben opgesteld. Ook hier kan

(Wmcz2018) van kracht. Deze wet heeft ge-

NCZ bij ondersteunen. Voor uitgebreide in-

volgen voor (centrale) cliëntenraden, zorgbe-

formatie over cliënten medezeggenschap, de

stuurders en toezichthouders. NCZ verzorgt

Wmcz2018 en NCZ verwijzen wij graag naar

onder andere workshops met open inschrij-

onze actieve website: ncz.nl

Cliënten

U kunt ons ook gerust bellen of mailen: 0651222505 / info@ncz.nl
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Langer zelfstandig thuis met domotica

Met proactieve zorg op afstand kunnen ouderen veel langer zelfstandig thuis wonen.
Afgelopen maand hee
de Commissie-Bos het
conceptadvies ‘oud &
zelfstandig’ gepresenteerd over zorg aan
thuiswonende ouderen. Hierin staan drie
speerpunten: ga (ver)
bouwen, ga digitaal en
ga samenwerken.

DHR. BUIJING,
BRANCHE ORGANISATIE ZORGTHUIS.NL

Het conceptadvies bevat behartenswaardige punten, stelt Hans Buijing
van brancheorganisatie Zorgthuisnl.
De meeste mensen blijven als ze
hulpbehoevend worden het liefst in
het eigen huis wonen. “De eigen omgeving is belangrijk omdat je daar
omringd bent door je netwerk.”
Out-of-the-box
Buijing plaatst ook vraagtekens bij
de aanpak van de commissie. “Vooral de ‘usual suspects’ zijn om een toekomstvisie gevraagd.” Zijn belangrijkste punt van kritiek is dat amper
met de thuiszorgpartijen is gesproken. “Dat vind ik een serieus manco.
Het rapport móet er juist over gaan

Domotica

hoe mensen in de eigen seing zorg
krijgen. Er wordt nu gesproken over
het bouwen van extra verpleeghuizen. Dat soort bouwplannen duren
al gauw zo’n tien jaar.”
Hij had het liefst gezien dat de commissie input had gevraagd van partijen die vanuit een heel andere discipline naar het zorgvraagstuk kijken.
Hij vertelt over een bezoek aan een
Hackaton op de Campus van de TU
Eindhoven, met studenten uit de
hele wereld. “Die jongeren hebben
geen enkel benul hoe het Nederlandse zorgstelsel is ingericht, waardoor
ze op een heel verfrissende manier
naar het vraagstuk kijken. Ik zeg niet
dat daarmee succes is gegarandeerd,
maar ze denken volstrekt out-of-thebox.”
Proactieve zorg
Bij de tweede oplossingsrichting,
‘ga digitaal’, leunt de Nederlandse
aanpak nog te veel op reactieve systemen, stelt Buijing. Hij hoopt op
een omslag, waarbij wordt ingezet
op proactieve zorg op afstand. “De
vraag zou moeten luiden: hoe kun je
in je eigen woonomgeving met slimme apparaten de zelfredzaamheid en
veiligheid versterken, zodat kwets-

“De grote problemen
ontstaan pas tussen
2030 en 2040 als je
kijkt naar het aantal
ouderen dat zorg nodig
hee en de mensen die
zorg kunnen verlenen”

Domotica is een verzamelnaam voor slimme
automatisering in de
woning, variërend van
energiebeheer en de
luchtkwaliteit tot veiligheid en zelfstandigheid.
In de (thuis)zorg speelt
domotica een steeds
grotere rol, bijvoorbeeld
met de ontwikkeling
van zorgtechnologie die
zorg op afstand biedt.
Denk aan het monitoren
van de gezondheid en

bare ouderen langer thuis kunnen
wonen? Je moet veel meer investeren om dat mogelijk te maken.” Als
voorbeeld noemt hij een apparaat
dat monitort of iemand voldoende
drinkt en niet uitdroogt. “Je kunt
dat op afstand bewaken, bijvoorbeeld met een sensor die controleert
hoe vaak de wc wordt doorgetrokken.” Een eenvoudiger voorbeeld is
een lichtsensor bij de trap. “Het zijn
simpele puzzelstukjes die iets toevoegen.” Veel van die systemen zijn
al op de markt. Het minpunt is dat
zorgverzekeraars de apparaten als
preventie zien en er niet voor willen
betalen. “Draai dat om en zie het als
een investering die bijdraagt aan het
voorkomen van onnodige zorg. De
systemen die nu worden ingezet zijn
vooral reactief, in de vorm van alarmeringssystemen.”

Mantelzorg
Het voordeel van zorg op afstand is
dat zorgaanbieders niet alleen via Facetime kunnen meekijken en vragen
stellen, maar ook gezondheidswaarden kunnen monitoren en volgen.
“Qua coaching valt er nog een wereld
te winnen. Je kunt op allerlei manieren doordenken hoe je dat kunt
toevoegen aan het dienstenpakket.”
Ook qua mantelzorg is domotica een
belangrijke aanvulling. “Als je meer
op dan 50 km afstand van een ouder
woont, rijd je niet elke dag op en neer
om een oogje in het zeil te houden.
Dan is het fijn als je met een app op
afstand kunt monitoren of alles goed
gaat en de mantelzorg op een goede
manier kunt invullen, zonder dat
het te belastend is. Medicatietrouw
is in elk land een groot probleem.
Dat luistert nauw en gaat vaak mis.

het medicijnengebruik
of het voorkomen van
dwalen door mensen
met dementie.

“In Spanje zijn projecten waar op afstand wordt gemonitord of iemand
zijn medicatie op tijd en op de juiste
wijze inneemt. Ze hebben niet alleen
de medicatie geautomatiseerd, maar
meten ook of iemand z’n medicijnen
ook écht slikt.” Ouderen kunnen in
Spanje door die proactieve inzet gemiddeld twee jaar langer thuis kunnen blijven wonen, vertelt Buijing.
“Dat zijn interessante ontwikkelingen die passen in het verhaal van de
Commissie-Bos.”

Meer informatie? Kijk op:
www.topicnederland.nl
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SLIM DE DEUR OPENEN? EEN NIEUWE GENERATIE DEURBEVEILIGING:
Op het gebied van sloten zijn er ten
aanzien van smart living oplossingen veel ontwikkelingen. Met de
huidige technologie is het bijvoorbeeld niet meer nodig om gebruik
te maken van gewone sleutels.
Aanwezig zijn om toegang te kunnen verlenen aan familie, vrienden
en collega’s is niet langer nodig.
Bold gelooft in een wereld waar
iedereen een stuk makkelijker en
veiliger toegang zou moeten kunnen krijgen tot huiselijke of kantoor
omgevingen.
Maximale inbraakbescherming
Bold heeft het bestaande cilinderslot beter gemaakt. De Bold cilinder is slim gemaakt en kan hierdoor
zonder sleutels gebruikt worden.
Ook is de Bold cilinder een stuk veiliger dan een gewone cilinder. Door
het ontbreken van het sleutelme-

chanisme is de cilinder mechanisch
sterker geworden, waardoor deze
bij een inbraak maximale bescherming biedt.
Dankzij de nieuwe mogelijkheden
die de Bold cilinder biedt, hoef je
voortaan geen sleutelbos meer
tevoorschijn te halen om de deur
thuis of op kantoor te openen. Je
smartphone is je sleutel. Zodra het
slot contact maakt met jouw smartphone, wordt het slot actief en kun
je deze openen. De smartphone
kun je daarbij gewoon in je zak of
tas houden.
Toegang tot woning
Met de bijbehorende app kun je
mensen eenvoudig toegang geven
om gebruik te kunnen maken van
de Bold cilinder. In deze app kun je
zelf bepalen wanneer iemand toegang krijgt. Als de toegang onge-

bold.nl | Tel.: 0850607337

JE SMARTPHONE IS JE SLEUTEL

daan gemaakt moet worden, kan
dat eenvoudig vanuit de app.
Men kan verschillende soorten toegang geven. Zo kun je familie 24/7
toegang geven, de klusjesman eenmalig of gasten voor een bepaalde
periode. Er is geen limiet op het
aantal mensen dat je toegang kunt
geven tot het Bold slot. Hierdoor is
het ook te gebruiken voor grotere
groepen gebruikers.
Om de deur te vergrendelen heeft
de Bold een handige Click and Go
functie. Activeer het slot door op
de binnenknop te drukken, en sluit
de deur af zoals je gewend bent.
Smartphone vergeten of batterij leeg? Geen probleem, het slot
heeft een handige back-up functie.
De pincode kun je als eigenaar van
het slot aanmaken in de app. Het
invoeren van de code doe je door te
draaien aan de buitenknop.
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Met Zonnebloemauto
terug naar een
speciale plek
Magda groeide op vlakbij het
strand en bracht met haar gezin
hele zomers door op Scheveningen. Vandaag is ze met de
Zonnebloemauto terug naar die
speciale plek. Bij de vloedlijn
knijpt ze in de hand van dochter
Dineke. “Nooit gedacht dat ik bij
de zee kon komen met mijn rolstoel. Geweldig om hier samen te
staan. Wat hebben we hier fijne
herinneringen, hè Dien?”
Magda werd geboren in Loosduinen, op steenworp afstand van het
strand. Later vestigde ze zich met
haar man en drie kinderen in Den
Haag. Vele zonnige dagen bracht ze
met de kinderen door op het Scheveningse strand. Doordat Magda
als kind polio heeft gehad, wordt
ze met het verstrijken van de jaren
steeds minder mobiel. Inmiddels is
ze al een aantal jaren afhankelijk van
een elektrische rolstoel en woont
ze in een aanleunwoning in Rijswijk.
Een dagje samen eropuit is een
uitdaging omdat Magda aangepast

vervoer nodig heeft. Daarom zijn ze
zo blij dat er een Zonnebloemauto
te huur is, gewoon in de buurt.
VLOEDLIJN
Via een betonnen pad bereiken
ze samen de vloedlijn. Magda kijkt
naar de golven, terwijl Dineke
schelpjes opraapt. “Ik wist niet dat
dit pad er was. Wat een ontdekking. Ik word er zo blij van om hier
samen te staan. Hoe lang is dit niet
geleden? Hier liggen zoveel dierbare herinneringen.” Dineke omhelst haar. “Weer een hoogtepunt,
mam.” Na jaren zorgen om en voor
hun dementerende vader en echtgenoot; voor het eerst samen weg.
Magda glimlacht. “In het dagelijks
leven moet er van alles. Met de
Zonnebloemauto kunnen we volop
genieten van het samenzijn.”
GARNALENKROKETJE
Even later, in het strandrestaurant,
hapt Magda in een garnalenkroketje. Ze zit prinsheerlijk in het
zonnetje op het terras, uit de wind

én met uitzicht op ‘haar zee’. Waar
de surfers het ervan nemen op de
gestroomlijnde golven. “Heerlijk
om samen helemaal uit het leven
van alledag te zijn. Zeggen waar
je zin in hebt, wat je leuk vindt om
te doen. Soms ga ik wel met de
taxi, maar die komt dan te vroeg
en dan weer te laat. Met deze
auto heb je alles zelf in de hand.
Ik wist niet wat we precies gingen
doen vandaag. Verras me maar,
zei ik. Het is een feestje gebleken.
Een dag zo onbekommerd met je
kind op stap kunnen is ontzettend
waardevol. Helemaal op mijn leeftijd. Ik kan mijn geluk niet op.”
VRIJHEID
Danielle Groten, projectleider van
de Zonnebloemauto: “Met de Zonnebloemauto geven we mensen
met een lichamelijke beperking
hun vrijheid terug.” De Zonnebloemauto is een rolstoelauto die voor
iedereen met een lichamelijke beperking te huur is. In deze aangepaste huurauto is plaats voor een

Magda en Dien
Danielle Groten

scootmobiel of een persoon in een
rolstoel. Daarnaast is er (afhankelijk van de grootte van de rolstoel/
scootmobiel) nog plaats voor
maximaal 5 andere personen. “Zo
kun je dus gezellig met elkaar op
pad”, aldus Danielle. Er staan meer
dan vijftig auto’s verspreid over
Nederland, dus altijd een in de
buurt. Ook is het mogelijk om een

vrijwillige Zonnebloemchauffeur
aan te vragen. “Bij de Zonnebloem
vinden we dat het hebben van een
lichamelijke beperking niet mag
leiden tot extra kosten en daarom
kunnen we de Zonnebloemauto
met de steun van bedrijven, vermogensfondsen en Zonnebloemdonateurs tegen een betaalbare
prijs aanbieden.”

Eropuit?

Huur nu de Zonnebloemauto
Onze rolstoelauto’s huur
je vanaf €40 per dag
zonnebloem.nl/
zonnebloemauto

Met huurlocaties en vrijwillige chauffeurs in héél Nederland
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“Bied een goed loopbaanperspectief ”
Ondanks de hoge
werkdruk vinden de
meeste mensen in de
zorg dat ze het mooiste vak van de wereld
uitoefenen.

ANNEKE WESTERLAKEN,
VOORZITTER CNV ZORG & WELZIJN

Anneke Westerlaken, voorzier
CNV Zorg & Welzijn, meent dat er
qua tekorten aan personeel en de
hoge werkdruk stappen in de goede
richting kunnen worden gezet. “Wat
in de kern is misgegaan de afgelopen tijd, is dat de zorg is ingericht
op basis van transacties, in plaats
van op duurzame relaties,” constateert zij. “Het effect daarvan is dat de
werkdruk toeneemt en mensen het
gevoel hebben dat ze hun vak kwijtraken. Dat gee een enorme druk
op zorgprofessionals die vanuit hun
hart willen zorgen.”
Opgeknipte roosters
De Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid (WRR) hee drie
condities geformuleerd voor ‘goed
werk’, vertelt Westelaken. “De eerste
is eerlijk belonen. Twee de werkinhoud, autonomie, kunnen ontwikkelen. En tot slot de balans tussen
werk en privé. Bij alle drie zie ik het
in de zorg misgaan.”

Westerlaken bepleit meer aandacht
voor de scheve werk/zorgverhouding in Nederland. “Het is een hardnekkige sociaal-culturele norm
dat vrouwen de meeste zorgtaken
vervullen. In de zorg werken zo’n
900.000 vrouwen. De hel in een
deeltijdbaan van 25 uur per week of
minder. “Vaak in opgeknipte roosters, waarbij je twee keer drie uur
op een dag werkt. Zie dan maar 32
uur bij elkaar te sprokkelen.” Als
stap in de goede richting noemt ze
de afspraken met Achmea voor een
verkorting van de werkweek van 36
naar 34 uur met behoud van salaris. “Dat betekent dat je één keer per
week extra je kinderen uit school
kunt halen. Als we gemiddeld genomen naar een 30 of 32-urige werkweek gaan, betekent dat ook dat we
de werk/zorg taken beter met elkaar
kunnen verdelen.” Westerlaken zou
graag zien dat meer mensen met een
achterstand op de arbeidsmarkt een
plek vinden in de zorg. “Ondersteunende functies hoeven geen zorgprofessionals te zijn. Werkgevers
zoeken nog te veel het schaap met de
vijf poten. Je kunt ook twee schapen
met 2,5 poot hetzelfde werk laten

“Wil je problemen in
de zorg en het
onderwijs oplossen,
dan moet je in sectoren
met relatief veel
mannen betere
verlofregelingen
afspreken, zodat de
verdeling eerlijker
wordt.”

doen. Dan is de pool van mensen
waarover je beschikt veel groter.”
Carrièreplanning
Een belangrijk probleem waar de
zorg mee worstelt, is de hoge uitstroom. Veel nieuwkomers verlaten
de zorg weer na twee jaar. Westerlaken wijt dit onder meer aan het
gebrek aan tijd om starters en zij-instromers goed te begeleiden. “De
declaratiesystemen in de zorg zijn
ingericht op direct cliëntcontact,
zorghandelingen. De tijd die nodig
is voor de begeleiding van collega’s
wordt vaak niet vergoed.”
Een belangrijke uitstroomredenen is
een gebrek aan doorgroeimogelijkheden. CNV zet samen met partners
uit de sector actief in op loopbaanondersteuning, vertelt Westerlaken.

Zo is de Zorginspirator.nl gelanceerd. “Op de site kunnen werknemers in de zorg zien welke stappen
nodig zijn qua opleiding en welke
financiering beschikbaar is om van
A naar B te komen.” Daarnaast hee
CNV samen met RegioPlus het initiatief ‘Sterk in je Werk’ (sterkinjewerk.
nl) gelanceerd. “Dat zijn twee gratis
loopbaangesprekken voor iedereen
die in de zorg werkt of wil werken.”
Al meer dan 30.000 mensen hebben dit coachingtraject gevolgd. “De
meeste deelnemers kiezen vervolgens om in de zorg te blijven en uit
te zoeken hoe ze hun carrièredoelen
en -wensen kunnen vormgeven.”
Veel mensen verlaten de zorg of kiezen actief voor een bestaan als zzp’er,
omdat ze zo meer invloed hebben op
hun rooster en werkinhoud, vertelt

Westerlaken. “Vervolgens stijgt de
werkdruk voor het personeel dat
achterblij, werken op basis van een
contract zal aantrekkelijker moeten
worden’.
Zelfsturing in de zorg
Een trend is om taken te delegeren
naar zelfsturende teams. “Je kunt je
afvragen of dat een goede ontwikkeling is. De steun van de direct leidinggevende is superbelangrijk voor
de werktevredenheid. De stap naar
zelfsturing kun je alleen maar maken als het in goed overleg gaat. En
niet door extra taken over de schutting te gooien en de teamleider weg
te wegbezuinigen. Dan gaat het mis.”
Meer informatie? Kijk op:
www.topicnederland.nl
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Eenzijdige aanpak isolatie verhoogt
risico op een ademhalingsziekte

EXPERT

FOTO: ED VAN RIJSWIJK

RICHARD KOHSIEK, TANDARTS EN
BESTUURSLID KNMT

Hoe is het met de mondzorg
van kinderen gesteld?
“In het algemeen goed. Zo’n 80%
van de kinderen gaat naar de
tandarts. Helaas ook één op de
vijf niet. Dan praat je over drie- tot
vierhonderdduizend kinderen.
Waarom is het zo belangrijk?
“Als die groep kinderen de
tandarts bezoekt, kunnen we op
tijd bijsturen. Tussen 0 en 18 jaar
zit de tandarts in de basiszorg.
En, wat veel belangrijker is,
we kunnen de ouders bij de
mondverzorging betrekken.
Die spelen een cruciale rol bij
preventie en het tandenpoetsen.
Zeker bij jonge kinderen.”
Wat kan beter?
“De mond houdt van rust, reinheid
en regelmaat. Iedere keer dat
je wat eet, volgt een zuuraanval
op het gebit. De mond heeft een
uur nodig om tot rust te komen.
Als je je kind een flesje met sap
geeft, betekent dat een continue
zuuraanval. Dan lost je glazuur op
en krijg je gaatjes. Je kunt je kind
in bed beter op een tandenborstel
met een beetje fluortandpasta
laten kauwen.”

Het thema van Wereld
Mondgezondheidsdag is de
mondzorg van kinderen.

Huisstofmijten zijn een belangrijke bron van allergenen die astma en COPD veroorzaken en verergeren. De Subsidieregeling Energiebesparing Eigenhuis (SEEH), die focust op isolatieglas en dak- en
gevelisolatie, hee als onbedoeld bijeffect dat ze de
kans op ademhalingsziekten vergroot.
van meubels, maar bevordert ook de
activiteit van huisstofmijt. Meer ventileren helpt hier niet of nauwelijks
tegen.

ALBERT DE VRIES, NRP

Astma en allergie
De WHO gaat er sinds 1988 vanuit dat
door de hogere allergeenconcentra-

tie mensen astmatisch kunnen worden. Het kan daarnaast ook eczeem,
neus- en oogallergie veroorzaken.
Met name bij vloerbedekking (tapijt)
of losse vloerkleden is het verstandig om de vloer te isoleren. Op een
niet-geïsoleerde vloer met tapijt komt
namelijk meer huisstofmijt voor. De
huisstofmijt gedijt op bij koude, vochtige vloer. Vloerisolatie helpt tegen
huisstofmijt, is op de site van Milieu
Centraal te lezen. Het zorgt voor een
warmere en drogere vloer en dus
voor minder huisstofmijt.
Extra obstakel
Het is belangrijk dat in isolatieplan-

nen altijd het gevolg van het achterwege laten van vloerisolatie duidelijk
wordt. Het ontbreken van vloerisolatie in een isolatieplan zorgt voor
een hogere allergeenconcentratie
in vloerbedekkingen. Vloerisolatie
daarentegen gee een significante
reductie. Bij de huidige subsidieregeling wordt hieraan te weinig aandacht besteed. Een extra obstakel
is dat eigenaren maar één keer van
de SEEH kunnen gebruikmaken. Is
met subsidie isolatieglas geplaatst
en de spouw gevuld, dan komt een
eigenaar niet meer voor subsidie in
aanmerking om de vloer alsnog te
isoleren.

In deze regeling is de subsidie voor
isolatieglas en dak- en gevelisolatie
namelijk fors hoger dan voor vloerisolatie. De kans is groot dat bij veel
woningen de ‘buitenschil’ daardoor
wordt geïsoleerd, maar vloerisolatie
achterwege blij. Het niet isoleren
van de vloer zorgt ervoor dat de vloer
het koudste oppervlak in huis wordt.
Vochtige lucht die in niet-geïsoleerde
woningen op de ramen condenseert,
trekt na het plaatsen van isolatieglas
voor een belangrijk deel naar de
koude vloer. Dit vergroot de kans op
vochtproblemen, zoals schimmelvorming onderin de woning, in de
vloerbedekking en aan de onderkant

“De huisstofmijt
gedijt op een koude
vloer omdat die
vochtiger is.
Vloerisolatie helpt.”

Leven is
gezelschap
hebben
“Ik ben altijd een ondernemend type geweest,
stilzitten komt in mijn woordenboek niet voor.
Het leukste van de activiteiten vind ik samen
met mijn medebewoners iets knutselen of een
potje kaarten. “Van niets doen word je lui”, zei
mijn oma altijd. En zo is het maar net.”
Wilt u meer informatie? Vraag de brochure aan via
www.domusmagnus.com of bel met 085 064 59 10.

Domus Magnus biedt ouderenzorg
op 16 unieke locaties in Nederland.
Fijn oud worden vraagt om de beste
zorg en een mooie woonomgeving.
Maar wat ons echt bijzonder maakt,
is dat u kunt leven zoals u dat wilt.
De zorg en activiteiten worden volledig
aangepast aan uw persoonlijke wensen.
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“We moeten nú praten over mórgen”
De toekomst van de
ouderenzorg is een
maatschappelijk
vraagstuk, niet een
probleem van de
sector.

CONNY HELDER,
VOORZITTER ACTIZ

Zorgorganisaties constateren een
groeiende zorgkloof, onder andere
in de vorm van groeiende wachtlijsten. Inmiddels is het aantal
wachtenden voor een verpleeghuis gegroeid naar 18.000 ouderen. “Het is een stille crisis,” stelt
Conny Helder, bestuurslid van
ActiZ branchevereniging van zorgorganisaties. De vierhonderd bij
ActiZ aangesloten zorgorganisaties verzorgen met ruim 400.000
medewerkers 90% van de omzet in
de ‘VVT-sector’ (verzorging, verpleging, thuiszorg). ActiZ is hun
spreekbuis en helpt zorgorganisaties hun medewerkers in staat te
stellen om zo goed mogelijke zorg
te leveren voor circa twee miljoen
cliënten.
“Ik heb geen instortende ijsbergen die ik kan laten zien, maar
de maatschappelijke impact is
vergelijkbaar met het klimaat.
Daar moeten we het als samenleving met elkaar over hebben.”
Kijk je naar de demografische

ontwikkelingen, in 2040 4,8 miljoen 65-plussers, een toename
van 55%. Het aantal 90-plussers
stijgt tegelijk met bijna 200% tot
340 duizend. Dan is het duidelijk
dat niets doen geen optie is, benadrukt ze.
Haast
“Ik ben van nature optimistisch.
Maar als je kijkt naar wat nodig
is aan zorg voor ouderen en chronisch zieken in combinatie met
de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, dan word ik stil en krijg ik
haast. We voelen elke dag de druk
oplopen.” Behalve bestuurslid bij
ActiZ is Helder bestuursvoorzier
van de Brabantse zorgorganisatie
Tante Louise. Om de vraag op te
vangen, moet één op de vier Nederlanders in de zorg gaan werken. Nu is dat één op de zeven. “Dat
is niet reëel. Er zijn eenvoudigweg
niet genoeg mensen beschikbaar
in Nederland om de gevolgen van
de vergrijzing op te blijven vangen
zoals we dat nu doen.”
In de sector gebeurt veel goeds, er
wordt hard gewerkt aan het verbeteren van kwaliteit. Als voorbeelden noemt Helder de impuls van
het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en de inzet om het oplopende
personeelstekort terug te dringen.
Evengoed gaat het niet lukken om

de groeiende vraag bij te benen,
constateert ze. “We doen enorm
ons best, doen wat we kunnen.
Regionaal werken we nauw samen
en denken we na hoe we met elkaar kunnen sturen. Dat hee een
goede impuls gegeven, maar zelfs
dan gaat het ons niet lukken om
het gat van wat nodig is tussen nu
en vijien jaar te dichten.”
Moeilijke onderwerpen
Het is niet een probleem van de
ouderzorg zelf, benadrukt Helder.

“Wat vind je
belangrijk als je zelf
hulp nodig hebt? Hoe
kunnen we dat met
elkaar organiseren?”

“Het is een maatschappelijk vraagstuk. Wat kunnen we doen dat we
in Nederland op een goede manier
met onze ouderen omgaan? We
moeten leerlijk nú gaan praten
over mórgen.” En eerlijk zijn en
moeilijke onderwerpen niet vermijden, benadrukt ze. “Heersende

aannames brengen we in kaart en
stellen we ter discussie. Wat we in
de praktijk dagelijks merken in
gesprekken met cliënten en hun
naasten, is dat morgen vaak wordt
gezien als een soort verbeterde
versie van vandaag. Maar kijk je
naar de groeiende populatie ouderen en weinige mensen die straks
in de arbeidsmarkt zijn, dan kun
je op de vingers van één hand tellen dat dat niet gaat lukken. Dus
moeten we het ook hebben over
het beeld dat we hebben van ‘morgen’. Bieden we op exact dezelfde
wijze zorg als nu, of moeten we
het anders organiseren? Waarbij
anders niet per se minder is.” Het
maatschappelijk debat daarover
móet worden gevoerd, benadrukt
Helder. “Dat vraagt aan iedereen
om mee te denken.”
Als voorbeeld van de stappen
die nodig zijn, noemt ze passende woonvormen voor ouderen.
“Daar moeten we prioriteit aan
geven. Dat zit ook in het advies
van de Commissie-Bos besloten.”
Helder benadrukt ook het belang
van goed werkgeverschap. “We
hebben goede mensen aan ons
gebonden en goede relaties met
opleidingen, maar daar zullen we
nog harder aan moeten trekken
omdat de concurrentie met andere sectoren enorm zal toenemen. ”

Andere kijk
op zorg bij
dementie
Tot 2050 verdubbelt het
aantal mensen met dementie. “Het is een ziekte
die je overkomt, maar je
kunt gelukkig ook heel veel
dingen nog wel. Het leven
gaat zo goed mogelijk door.
Gelukkig leren we steeds
meer wat mensen nog
zelf kunnen en hoe we dat
kunnen benutten. In het
nadenken over nieuwe vormen van zorg van mensen
met dementie kunnen we
nog veel stappen zetten.
Mensen met dementie kunnen met een goed netwerk
en steunstructuur wellicht
vaker ook thuis wonen”.

Jouw voordelen van
het CNV-lidmaatschap:
Zorg voor jezelf en steun de tijger, olifant of orang-oetan
CNV zet zich in voor iedereen die werkzaam is in het onderwijs, zorg & welzijn of
bij de overheid en publieke diensten. Met het vakbondslidmaatschap van het CNV
steun je nu ook een van de WWF-projecten door de adoptie van een tijger, olifant
of orang-oetan. Daarmee bescherm je de leefomgeving van deze dieren.
Een duurzaam cadeau voor jou en de natuur!

Meld je aan op WWW.CNVC.NL/ZORGWEEK

• Beslis mee over je cao
• Ontvang rechtsbijstand voor werk en privé
• Krijg korting op je zorgverzekering
• Steun de tijger, olifant of orang-oetan

Het adoptiepakket bevat:
• Een pluche tijger-, olifant- of orang-oetan-knuffel (15cm)
• Een leuk boekje met informatie over het betreffende dier
• Een zakje zaadjes om je eigen plantje te laten
groeien in een duurzame koker
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Met optimale bedrijfsvoering ruimte voor zorg
Zorgorganisaties staan voor een ingewikkelde opgave. Meebewegen met de veranderingen in de sector
is essentieel. Tegelijkertijd vragen hoofdpijndossiers
als arbeidsmarktproblematiek, nieuwe bekostigingsvormen en ketensamenwerking alle aandacht.
Dossiers die we niet zomaar oplossen.
Efficiëntere werkprocessen bieden ruimte voor zorg
Feit is dat we in Nederland simpelweg niet genoeg
gekwalificeerde zorgmedewerkers hebben om de toekomstige zorgvraag aan te kunnen. En dat wordt in de
aankomende jaren niet beter. Zeker is ook dat de huidige werkdruk van zorgmedewerkers (te) hoog is. Verschillende scenario’s komen voorbij; van zorgmedewerkers in
het buitenland opleiden voor de Nederlands markt tot
het teweegbrengen van een landelijke cultuurverandering om meer mantelzorg te organiseren. We zien dat
de focus in de sector nu vooral ligt op het verbeteren
van de werkprocessen. Een gedifferentieerd werkproces
is zo’n voorbeeld waar medewerkers alleen nog worden
ingezet op die werkzaamheden waarvoor ze geschoold

zijn. Niet-zorgtaken worden door anderen opgepakt. Dat
maakt het werk interessanter voor verpleegkundigen.
Kanttekening is dat er meer verschillende medewerkers
bij de cliënt over de vloer komen.
Om tot de juiste keuze te komen, is juiste informatie en
inzicht essentieel. Dat geeft antwoord op: “Hoe ziet mijn
medewerkersbestand er nu en in de toekomst uit? Welk
arbeidspotentieel heb ik in de regio en daar buiten? Hoe
matcht dat met het huidige en toekomstige aantal cliënten en de zorgvraagprognose? En welke betekenis heeft
dat voor roostering & planning?”.
Bedrijfsvoering als fundament van de
zorgorganisatie
Wij geloven ook dat het simpeler, sneller en vooral
menselijker moet. En dat het antwoord ligt in de bedrijfsvoering, als fundament van de zorgorganisatie. Een
optimale en samenhangende bedrijfsvoering zorgt voor
continuïteit, eenvoud, betere processen en meer financiële ruimte. Maakt het makkelijker om vooruit te kijken,

tijdig bij te sturen en grip te krijgen op veranderingen.
Belangrijker nog; het helpt bij keuzes bij het regelen van
ruimte in de zorg. Voor vandaag, maar vooral ook voor
morgen en overmorgen.
Het simpeler, sneller en vooral menselijker maken van
de bedrijfsvoering, zien wij als een continue beweging
van verbetering: door het optimaliseren van data en processen (digitalisering en workflows) ontstaat informatie
en inzicht waardoor het mogelijk wordt om adequaat
te sturen en beheersen. Met een deskundig team van
specialisten verbeteren we samen met zorgorganisaties
stap-voor-stap de bedrijfsvoering. Met oog voor het groter geheel of juist voor het specialistische detailniveau.
Dat is wat wij doen. Inmiddels al meer dan een halve
eeuw. Met ruim 200 AAG-ers zijn wij dagelijks bezig met
verbeteren van de bedrijfsvoering. Zo dragen wij de zorg.
We gaan er graag met u over in gesprek.
Johan van Houwelingen
Raad van Bestuur AAG

IN SAMENWERKING MET VPTZ

Steun en toeverlaat in laatste levensfase
De gouden drie-eenheid in de
palliatieve zorg bestaat uit

Er zijn in Nederland

mantelzorger, zorgprofessional en

ruim 12.000 opgeleide

opgeleide vrijwilliger.

In de zorg aan mensen in de laatste levensfase spelen opgeleide vrijwilligers een belangrijke rol, vertelt Fleur Imming, directeur van
VPTZ Nederland, de koepel voor organisaties
in de vrijwillige palliatieve terminale zorg.
“Iedereen heeft wel eens van een hospice gehoord, maar dat er ook vrijwilligers zijn die bij
mensen thuis komen is tamelijk onbekend.
Daarnaast worden de opgeleide vrijwilligers
ook steeds vaker in zorginstellingen ingezet.
De vrijwilligers leveren op heel verschillende
manieren een bijdrage aan de zorg, van een
praatje maken tot waken aan het bed.” Minister De Jonge noemde op het congres ‘Samen
van Betekenis’ de manier waarop beroepskrachten en vrijwilligers in de palliatieve zorg
samenwerken een voorbeeld voor de hele
zorg.

“Onze vrijwilligers zijn stuk
voor stuk betrokken mensen.
Ze vullen aan wat
mantelzorgers doen, zodat
deze de gelegenheid krijgen
om op adem te komen”

vrijwilligers actief
die mantelzorgers en
beroepsmatige zorg
ondersteunen bij hun zorg
voor terminale patiënten.
Thuis, in het hospice of in
een zorginstelling. Fleur
Imming: “Onze slogan is
‘er zijn’. De vrijwilligers
kijken wat iemand nodig
heeft en wat ze daarin
kunnen betekenen.”
FLEUR IMMING

Hulp vragen
Het ontlasten van de mantelzorger is een belangrijke rol. “In onze cultuur vinden mensen
het moeilijk om hulp te vragen. Vaak trekken
mensen pas aan de bel als het eigenlijk al te
laat is. De inzet van een vrijwilliger zorgt voor
enorm veel verlichting. Er wordt steeds meer
beroep op mantelzorgers gedaan, waardoor
ze overbelast raken. Ze kunnen dan geen
partner, kind of ouder meer zijn, omdat de

zorg alle aandacht vraagt. Door de inzet van
onze vrijwilligers kunnen ze zich focussen
op het afscheid, in plaats van alle randzaken
rondom de zorg. Waardoor je op een andere
manier de laatste periode beleeft.”
Aanvulling op de zorg
VPTZ Nederland biedt een uitgebreid landelijk trainingsaanbod aan, te beginnen met
een introductiecursus, waarbij je als vrijwilli-

ger leert wat je kunt verwachten en wat je
rol daarin is. “Het is belangrijk dat je je vrijwilligers goed voorbereidt op een ingewikkelde taak. Als vrijwilliger doe je niet alleen
praktische dingen, maar lever je ook sociale
en psychische ondersteuning. Het begeleiden
van iemand in de laatste levensfase doet iets
met je.”
Het is een hardnekkig misverstand dat vrijwilligers de tekorten in de zorg opvullen, benadrukt Imming. “Het afnemen van het aantal beroepskrachten de komende jaren trekt
een wissel op mantelzorgers en vrijwilligers.
Maar wij zijn niet de vervanging van de formele zorg. We zijn altijd een aanvulling óp de
zorg. Een vrijwilliger mág en kán een heleboel
dingen helemaal niet.” Tegelijkertijd kun je de
professionele zorg, als je de samenwerking
met de VPTZ-organisaties goed organiseert,
veel beter inzetten. “Door goed af te stemmen wie wat doet, kan de verpleegkundige
veel efficiënter en effectiever werken. Als je
werkzaamheden goed met elkaar afstemt,
versterk je elkaar en maakt de vrijwilliger het
werk van de beroepskracht makkelijker.”

Slim energie besparen?
Begin nu met TONZON Vloerisolatie
STEL NIET LANGER UIT
TONZON Vloerisolatie geeft
direct comfort en de besparing is
veel hoger dan men denkt.
De Thermoskussens zorgen voor
een veel korter stookseizoen.
Doordat de vloer sneller opwarmt
en langzamer afkoelt begint in
huis het voorjaar eerder en de
herfst later. Met uitstel tot de
volgende winter mis je deze
besparing en moet de CV-ketel
veel meer branduren maken.
Als de CV-ketel minder branduren
maakt en minder hard hoeft te
branden gaat hij langer mee. Het
is slim om nu de CV-ketel zoveel
mogelijk te sparen zodat vervanging wordt uitgesteld. Hierdoor
kan jij je focussen op het goed
isoleren van jouw huis zodat deze
klaar is voor de toekomst.
Voor meer info:
tonzon.nl of bel 053 4332391
Thermoskussen

Bodemfolie

Onzichtbare radiatorfolie
Tonzon HR-Radiatorfolie kan
direct achterop de radiator
worden geplakt zonder dat deze
van de muur hoeft. Het doet zo
onzichtbaar zijn werk en is binnen
een jaar terug verdiend.
Het pakket past door de brievenbus en in iedere energiebox.
Voor meer ideeën: tonzon.nl

Warmste vloer

Vloerisolatie met TONZON Thermoskussens is de beste manier om de
warmtestroom naar onderen te blokkeren.

Hoogste energiebesparing

Vloeren met Thermoskussens warmen sneller op, worden warmer en
houden de warmte langer vast. Hierdoor wordt het stookseizoen een
stuk korter.

Minder vocht in huis

TONZON Bodemfolie stopt de verdamping van vocht uit de bodem en
zorgt zo voor een schone en drogere kruipruimte. Er komt zo minder
vocht in huis, waardoor je niet meer zo veel hoeft te ventileren.

Gezonder wonen

Door de warmere vloer en minder vocht in huis, krijgen schimmels en
huisstofmijt veel minder kans.

Klimaatefficiënt

Hoeveel energie nodig is bij de productie, transport en installatie van
een materiaal weegt mee in hoe ‘klimaatefficiënt’ een materiaal daadwerkelijk is. TONZON is het meest klimaatefficiënt en heeft als enige
vloerisolatie het keurmerk voor duurzaam bouwen.

CV gaat langer mee

Door het kortere stookseizoen zijn er minder branddagen. Door het
sneller verwarmen en langzamer afkoelen neemt ook de dagelijkse
stooktijd af. Samen scheelt dat heel wat branduren, dus de CV gaat
langer mee.

