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Eenzame ouderen: de rol van bewegen (praktijk)
Om vereenzaming een halt toe te roepen, is een gezamenlijke aanpak nodig. De primaire
verantwoordelijkheid om dit probleem aan te pakken, ligt bij gemeenten. Lokaal – in de wijk, in de straat,
bij de deur en achter de voordeur – maken we immers het verschil. Het inzetten van beweeginterventies
kan een belangrijke rol spelen bij het terugdringen van eenzaamheid. In dit artikel bekijken we hoe
beleidsmakers en uitvoerders eenzaamheid in de praktijk te lijf gaan.

Lees artikel
Kwaliteit van de jeugd-ggz zou niet mogen afhangen van de postcode
Deze week bracht Trouw onderzoek van Jeugdzorg Nederland naar buiten waaruit blijkt dat er grote
verschillen zijn in winsten die jeugdzorginstellingen maken. Vooral kleine organisaties die relatief
eenvoudige zorg leveren maken winst, de grote partijen die vaak de patiënten met complexe problematiek
behandelen maken nauwelijks of geen winst. Dit probleem speelt ook in de jeugd-ggz, vertelt Nellieke de
Koning, bestuurder en Kinder- en jeugdpsychiater bij Levvel, en lid van de Nederlandse ggz. Hoe los je dit
probleem op, zeker in een tijd waar door corona de druk toch al heel hoog is?

Lees artikel
Heldere navigatie voor aanpak zorgfraude gelanceerd
Waar begint u bij het inrichten en uitvoeren van preventie, toezicht en handhaving binnen de Wmo 2015
en Jeugdwet? En welke stappen kunt u het beste nemen als u al onderweg bent? VNG Naleving lanceert
een routekaart die u stapsgewijs meeneemt langs de benodigde activiteiten, informatie en instrumenten.

Lees artikel
Geestelijk verzorgers en sociaal werkers samen tegen eenzaamheid
Laagdrempelig contact helpt tegen eenzaamheid. Sociaal Werk Nederland en Agora werken samen bij het
project Geestelijke Verzorging Thuis. Dankzij geestelijk verzorgers biedt sociaal werk ouderen betere
ondersteuning bij levensvragen. Bijvoorbeeld bij wmo radar in Rotterdam.

Lees artikel

Bezorgde directeur Mentrum: 'Corona zorgt voor terugval bij psychiatrische
cliënten'
De coronacrisis zorgt ervoor dat veel mensen met een psychiatrische aandoening een terugval krijgen.
Dagbesteding valt weg en angsten liggen op de loer. Extra zorg is nodig, maar medewerkers vallen door
ziekte en stress juist meer uit. 'Daar maak ik mij wel echt zorgen over', zegt Mentrum-directeur Jessica
Wesselius.

Lees artikel
De bijstand kan veel beter
Sinds corona loopt de bijstand weer vol. Dat is een schrikbeeld, want we weten dat wie in de bijstand zit
weinig kans heeft daar weer uit te komen. Het gaat om honderdduizenden mensen die gemarginaliseerd en
verwaarloosd worden. Dat kan veel beter.

Lees artikel
Staatssecretaris Blokhuis lanceert nieuw landelijk meldpunt zorgwekkend gedrag
Staatssecretaris Blokhuis heeft vandaag tijdens een digitale bijeenkomst bij het regionale meldpunt van de
GGD Flevoland het nieuw landelijk meldpunt Zorgwekkend gedrag gelanceerd, gratis bereikbaar op 08001205. Via het meldpunt kunnen mensen die zich zorgen maken over een naaste of iemand in de omgeving
in contact komen met zorgverleners in de buurt. Daarmee kan een melding bij het meldnummer het begin
zijn van hulp waar behoefte aan is. Het gaat over niet-acute zaken: bij acute crisis of gevaar is zoals
gebruikelijk het nummer 112 beschikbaar, of de lokale crisisdienst van de ggz.

Lees artikel
Oud worden in je eigen huis
Zo lang mogelijk in het eigen huis blijven wonen, dat is wat veel mensen willen. Vaak zijn er aanpassingen
van de woning voor nodig. Een uitgebreid overzicht van de mogelijkheden.

Lees artikel
We zijn er graag vroeg bij
“Het is heel mooi als het lukt om bij iemand in de belevingswereld te komen, in het nog denkende brein,
dan heb je fantastische gesprekken. Over hoe iemand vroeger was en wat hij of zij allemaal heeft gedaan.”
Wilrieke Wildeman is sinds een jaar casemanager dementie bij Libertas Leiden. Ik wil graag meer weten
over haar functie, daarom hebben we na afloop van mijn ochtenddienst afgesproken in Het Gebouw, de
thuisbasis van wijkteam centrum. We gaan beneden zitten, in het openbare gedeelte. Het is rustig, nu met
corona. Tijdens de eerst coronagolf heeft Wilrieke vooral thuis gewerkt en nu weer.

Lees artikel

Richtlijn wijkverpleegkundigen over eenzaamheid bij ouderen
Wijkverpleegkundigen komen vaak eenzaamheid tegen onder oudere cliënten. Daarom hebben zij een
richtlijn opgesteld over dit thema. De belangrijkste aanbeveling: ‘Praat met je cliënt die lijdt aan
eenzaamheid.’

Lees artikel
Pharos e-learning voor effectieve communicatie in de zorg
De e-learning ‘Effectieve communicatie in de zorg’ van het landelijk expertisecentrum Pharos is nu
beschikbaar. Deze e-learning is bedoeld om zorgverleners te leren communiceren en omgaan met mensen
met beperkte gezondheidsvaardigheden. De e-learning geeft antwoorden op diverse vragen, zoals: Wat zijn
beperkte gezondheidsvaardigheden? Wat kun je doen als zorgverlener? En welke hulpmiddelen kun je
inzetten?

Lees artikel
Coronamaatregelen maken jongeren angstiger en somberder
Het programma Buitenhof ging op zondag 18 oktober over de gevolgen van de coronamaatregelen. Over de
economische aspecten, maar ook voor de grote impact van de maatregelen op de geestelijke gezondheid.
Arne Popma, hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie, en Jacobine Geel van de Nederlandse GGZ riepen op
de mentale gezondheid van de jeugd een maatschappelijke prioriteit te maken.

Lees artikel
Boek: lokaal samenwerken aan preventie en gezondheidsbeleid
‘Samenwerking in nieuwe praktijken’ is de ondertitel van de bundel Interprofessioneel werken en
innoveren in teams die onlangs verscheen onder redactie van Vincent de Waal (Kenniscentrum Innovatie
Hogeschool Utrecht). Marian ter Haar en Noelle Aarts schreven een hoofdstuk over hoe je kunt
samenwerken naar gemeenschappelijkheid in preventie en gezondheidsbeleid. In het boek herkennen veel
professionals hun nieuwe werkelijkheid. En het biedt inzichten, ervaringen en instrumenten waar leiders en
veranderaars iets mee kunnen.

Lees artikel
Brancheorganisatie ggz verwacht golf ggz-patiënten
De Nederlandse ggz, een branchevereniging van ggz-aanbieders, maakt zich grote zorgen over de gevolgen
van de covid-19-pandemie voor de geestelijke gezondheid en veerkracht van de Nederlandse bevolking. De
brancheorganisatie verwacht een toename van mensen die geestelijke gezondheidszorg nodig hebben.

Lees artikel

Lokale initiatieven
Arnhem bindt strijd aan tegen energiearmoede
Arnhemse minima die een groot deel van hun vrij besteedbaar inkomen kwijt zijn aan het betalen van hun
energierekening kunnen op steun van de gemeente rekenen. Het college van burgemeester en wethouders
wil de komende drie jaar minimaal 2.500 Arnhemse huishoudens helpen hun energierekening met een paar
honderd euro per jaar omlaag te brengen.

Lees artikel
Proeftuin, oftewel Testgrûn in De Fryske Marren
Wat is de smeerolie van goede samenwerking?
‘Mijn grootste wens is dat de bewoners in ons (te)huis rustig mogen sterven. Ik wens dat als die fase lijkt
aan te breken wij als zorg er alles aan doen dit liefdevol en op zachte wijze te begeleiden in plaats van nog
te willen kijken of iemand toch nog beter zou kunnen worden.’ Aldus een verpleegkundige die een casus
aanleverde voor de Workshop ‘Testgrûn’ (proeftuin) op het gemeentehuis van Joure in de gemeente De
Fryske Marren. Ík zou meer tijd en aandacht willen hebben om er voor de mensen te zijn.’

Lees artikel
Zaankanters met betalingsachterstand op zorgpremie actief helpen
Gemeente Zaanstad gaat in samenwerking met Zilveren Kruis, het CAK en de Sociale Wijkteams,
Zaankanters benaderen als zij een achterstand hebben bij de betaling van hun zorgpremie. De komende
maanden wordt contact opgezocht met naar verwachting 210 huishoudens.

Lees artikel
Zaanstad in actie tegen huiselijk geweld
Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn de meest voorkomende gevallen van geweld in Nederland.
Zaanstad komt, in navolging op het regionale actieplan voor Zaanstreek-Waterland, daarom met een lokaal
actieplan ‘Geweld Hoort Nergens Thuis’. Het plan is gemaakt om huiselijk geweld eerder en beter in beeld
te hebben, te stoppen en duurzaam op te lossen.

Lees artikel
Dakloos in Rotterdam: hoe kom je als jongere weer aan een huis?
Ruzie met ouders, overnachten in een vrachtwagen, te jong en onervaren om al op eigen benen te staan.
Rianne, Dwight en Kevin belandden om uiteenlopende redenen op straat. Ze delen met Vers Beton en
OPEN Rotterdam hun moeilijke zoektocht naar stabiliteit en een nieuwe plek om te wonen.

Lees artikel

Waarom moet je wachten tot je volwassen bent om iets goeds te doen?
Al als pubers wilden Juul en Puck Knols arme gezinnen in Limburg helpen. Vier jaar later bereikt hun
jongerenbeweging Juupu honderden gezinnen en vijf scholen in de regio: tijd om ze serieus te nemen. ‘Wij
zitten hier niet als broer en zus, we vertegenwoordigen honderd jongeren.’

Lees artikel
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