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Ouderenzorg over financiële muren heen goed voor oudere én maatschappij
De zorg en ondersteuning van ouderen wordt vaak via verschillende wetten betaald. Wijkverpleging gaat
via de Zorgverzekeringswet (Zvw). Ondersteuning, zoals bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, loopt via de
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). En langdurige zorg wordt betaald vanuit de Wet langdurige
zorg (Wlz). Dit levert lang niet altijd het beste resultaat op voor de oudere in kwestie. In de gemeente Ede
doen ze het daarom anders. Daar loopt sinds december 2017 een project waarbij zorgaanbieder Opella, de
gemeente, zorgverzekeraar Menzis en het zorgkantoor samenwerken. Een zogenoemde arrangeur regelt
alle zorg en ondersteuning voor een oudere die hulp nodig heeft, zonder dat daarbij vooraf de ‘hokjes’ van
de verschillende wetten in de weg zitten. En dat levert veel op.

Lees artikel
Nicole's Huiskamer voorkomt dure zorg
BOVENKARSPEL - Nicole's Huiskamer is wat de naam zegt. De stichting heeft haar vestiging, opvang en
verblijf in het woonhuis van Nicole van Rooij. "Daardoor voelt het persoonlijk aan en ziet het eruit als een
plek die beschutting en gezelligheid biedt. Precies zoals de bedoeling is. Jongeren kunnen hier altijd terecht.
Soms om hun ei even kwijt te kunnen, soms voor meer hulp.

Lees artikel
Pilotstudie in drie gezondheidscentra
Multidisciplinair overleg (MDO) in de eerstelijns gezondheidszorg omvat veel meer dan het bespreken van
complexe individuele casussen. Deelnemers doen er kennis en contacten op die hun dagelijks werk en de
algemene patiëntenzorg verrijken. Het MDO is een uitgelezen vorm van informeel netwerkleren. Alle
betrokkenen profiteren hiervan.

Lees artikel
Sturing in de jeugdzorg? Het kan!
Met de Wmo en de Jeugdwet zijn taken in het sociaal domein gedecentraliseerd naar gemeenten. Beide
wetten doen een groter beroep op de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van burgers. De
decentralisatie ging gepaard met bezuinigingen en daaruit voortvloeiende budgetverlagingen. Een ingewikkelde combinatie, maar er zijn gemeenten die erin slagen om kwaliteit te leveren en tegelijkertijd binnen
het budget te blijven. Bijvoorbeeld de uitvoering van de Jeugdwet in de regio West-Brabant West.

Lees artikel

Gierende tekorten jeugdhulp
Het regent tekorten op de jeugdhulp. De ene na de andere gemeente meldt zich met (forse) rode cijfers. En
met allerhande bezuinigingsmaatregelen. Iedereen hoopt daarnaast op extra geld uit ‘Den Haag’. Of dat er
komt, en hoeveel, wordt eind deze maand duidelijk als de Voorjaarsnota van het kabinet verschijnt.

Lees artikel
Gemeenten en zorgkantoren zetten Co in
Afgelopen maandag startte in opdracht van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en
Zorgverzekeraars Nederland (ZN) de publiekscampagne ‘Co’ om de bekendheid en vindbaarheid van
cliëntondersteuning te vergroten. 'Co' staat voor Cliëntondersteuner.

Lees artikel
Poh-ggz-jeugd heeft vele voordelen
De poh-ggz-jeugd brengt heel wat voordelen met zich mee. Dat is de ervaring van de onafhankelijke
organisatie Praktijksteun.

Lees artikel
Blokhuis wil welzijn op recept in Zorgverzekeringswet
Welzijn op Recept is inmiddels opgeschaald naar nu 83 gemeenten. Kennelijk is het een aantrekkelijk
concept, maar de kwaliteit van uitvoering is nog onduidelijk en laat grote lokale variatie zien. De vraag is
hoe deze verschillen het model en de kwaliteit van het concept beïnvloeden. Daar komt bij dat monitoring
niet goed mogelijk is omdat de registratie van de verwijzingen weinig gebeurt. De betrokken zorgverleners
en welzijnscoaches overleggen te weinig structureel.

Lees artikel
Kwetsbare ouderen en ggz-patiënten in de huisartspraktijk
Kwetsbare ouderen en mensen met ggz-problematiek gaan in de huisartsenzorg een steeds grotere rol
spelen. InEen zette in de themabijeenkomst kwetsbare ouderen en ggz uiteen wat hiervan de gevolgen zijn
en hoe het ondersteuning biedt om daar succesvol mee te kunnen omgaan.

Lees artikel

Lokale initiatieven/nieuws
Krachtige Basiszorg pakt de oorzaak van medische klachten aan
Krachtige Basiszorg in Haarlem Oost pakt de oorzaak van medische klachten aan in plaats van alleen
symptomen.

Lees artikel
Samenwerking om Arnhemse jongeren sneller uit de schulden te helpen
Arnhemse jongeren (18-27 jaar) met schulden vinden, hen helpen en zorgen dat ze een perspectiefvolle
toekomst hebben. Met dit doel ondertekenden gemeente Arnhem, Rijn IJssel, Opr€cht, Sociale Wijkteams
en Plangroep een convenant dat de samenwerking bekrachtigt om samen aan dit doel te werken. Een van
de acties in die samenwerking is de inzet van buddies die een werkplek in de school krijgen.

Lees artikel

