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AAN HET WOORD
Trots op mijn vader
Hij komt uit een arbeidersgezin van negen
kinderen, waarvan er twee kinderen al op
heel jonge leeftijd overlijden. Op zijn
veertiende gaat hij, zoals indertijd
gebruikelijk was, werken op de
textielfabriek waar ook zijn vader
werkzaam is. Op 25-jarige leeftijd verliest
hij plotseling zijn moeder.
In 1956 trouwt hij en krijgt twee dochters.
Hij werkt heel hard voor zijn gezin, zodat
hij ze alles kan geven wat ze nodig
hebben. Zonder mopperen, zonder zeuren
gaat hij vaak ’s-morgens al om vijf uur
naar zijn werk. Op zondag, de enige dag
dat hij niet werkt, gaat hij er vaak op uit
met de wandelgroep. Ook loopt hij een
aantal keren de Vierdaagse in Apeldoorn,
de Tweedaagse in Bern, Zwitserland en ook
loopt hij een aantal 80 kilometer-marsen.
De Nijmeegse Vierdaagse volbrengt hij tien
keer met succes.
Op 51-jarige leeftijd verliest hij zijn
echtgenote, die nog maar 47 jaar oud is.
Vanwege een faillissement verliest hij een
aantal jaren daarna, na 43 dienstjaren, zijn
werk. Op dat moment stort hij zich meer
en meer op het wandelen. Maar ook nu
wordt er niet gezeurd of gemopperd.
Naarmate hij ouder wordt, kan hij steeds
minder lange afstanden lopen. De
Vierdaagse in Nijmegen moet hij laten
vallen en ook de individuele wandeltochten
van soms wel 30 kilometer of meer,
worden een stuk korter. Toch blijft hij
plezier in zijn leven houden en loopt hij
gewoon wat kortere afstanden van
bijvoorbeeld zo’n 10 à 15 kilometer.
Een aantal jaren geleden krijgt hij, kort na
het plotselinge overlijden van zijn
schoonzoon, een hartinfarct en vanaf dat
moment is het afgelopen met het maken
van grote wandelingen. Maar ook nu weer
blijft hij optimistisch en geniet hij met volle
teugen van de kleine gebeurtenissen in zijn
leven.

Nu heeft hij de 90-jarige leeftijd bereikt en
omdat hij nog altijd heel tevreden is en
geniet van zijn leven hebben dochters op
de uitnodiging voor zijn 90ste verjaardag
het onderstaande gedicht gezet:
De wandelschoenen hangen inmiddels in de bomen
Daar was echt niet meer aan te ontkomen
De grote prestaties waren toen
Nu zijn het de kleine dingen die het doen
Toch blijft het hem gegeven
Om te genieten van zijn leven
Daarom blijven wij hopen
Dat hij nog lang op zijn levensweg mag blijven lopen.

Ellen Daemen
Secretaresse PIN en KOS, Bureau KNR

4-10-1916

†

27-11-2016

GOED GESPREK OVER ZORG VOOR
KWETSBARE OUDEREN
Zinzia zet in op goede en relationele zorg.
Leidraad daarbij is het goede gesprek over
zorg. Dat is een dialoog op basis van
vertrouwen, gelijkwaardigheid en een open
houding. Hierover starten Zinzia, dr.
Vivianne Baur, drs. Marieke Breed en dr.
Merel Visse dit najaar een eenjarig leer- en
onderzoekstraject. Er is behoefte aan meer
inzicht in perspectieven en ervaringen van
cliënten, medewerkers, mantelzorgers en
vrijwilligers ten aanzien van de zorg voor
dementerenden. Wat is nu eigenlijk ‘het
goede gesprek’ daarover, en hoe kan dat
gefaciliteerd worden? Dit onderzoeksproject
wordt mede mogelijk gemaakt door het
landelijk programma Waardigheid en Trots
waaraan Zinzia Zorggroep deelneemt.
Meer informatie: www.zorgethiek.nu
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TABOES NEKKEN FUNDING
OUDERDOMSRESEARCH
Culturele taboes zijn een belangrijke sta in
de weg voor fundamenteel onderzoek naar
veroudering. Dat stelt de Belgische biogerontoloog Kris Verburgh. “Vrijwel geen
overheid of zorgverzekeraar durft ouderdom
aan te merken als ziekte, dus is het zo goed
als onmogelijk om fondsen te vinden voor
ouderdomsonderzoek”, aldus Verburgh
tijdens de Singularity University die in
Amsterdam plaats vond. “Ouderdom is
verantwoordelijk voor tal van ziektes”, aldus
Verburgh “Het grootste deel van de
zorgkosten gaat op aan de bestrijding van
ouderdomsziekten zonder dat we kijken hoe
we het proces van veroudering zelf kunnen
aanpakken.”
Lees op: www.skipr.nl

SENIOREN EN DIGITALE
COMMUNICATIE
Overheidsinstanties lijken er steeds meer
vanzelfsprekend vanuit te gaan dat iedere
inwoner digitaal kan en wil communiceren,
zélfs diegenen die niet beschikken over
internet. Maar is die verwachting realistisch?
Worden hierdoor bepaalde
bevolkingsgroepen achtergesteld, doordat
informatie hen niet meer bereikt? Hoe
digitaal-vaardig zijn bijvoorbeeld
tachtigplussers? Beschikken zij over de
vereiste kennis, apparatuur en
infrastructuur? En hoe zit het met hun
fysieke mogelijkheden: is een beeldscherm
van een smartphone voor hen te lezen, zijn
toetsen te bedienen met pijnlijke artritisvingers? En wíllen zij wel op deze manier
communiceren?
Lees meer op www.zorgethiek.nu

KALORAMA NEEMT
DEEL AAN WAARDIGHEID EN
TROTS
Kalorama gaat aan de slag met
het ‘Platform Digitale Beleving’, een
activeringsprogramma voor bewoners. Het
platform is een hulpmiddel om samen met
familie met en voor bewoners op zoek te
gaan naar beelden, muziek, geluiden of
andere belevingsmomenten die voor die
individuele bewoner van betekenis zijn. Het
Platform Digitale Beleving wordt ingezet als
middel om het welzijn van bewoners in de
dagelijkse woon- en leefomgeving te
verbeteren.
meer op: www.waardigheidentrots.nl

VAN RIJN PAKT WACHTLIJSTEN
LANGDURIGE ZORG AAN
Staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid)
treft een aantal maatregelen om
wachttijden voor langdurige zorg te
verkorten. Het gaat weliswaar om een
relatief kleine groep mensen die wacht op
plaatsing in een zorginstelling, stelt Van
Rijn, maar omdat het om een kwetsbare
groep gaat wil hij hen toch beter laten
informeren en bemiddelen.
Kijk op: www.kipr.nl

PROCEDURE PORTERO
Met ons digitale aanmeldsysteem Portero is
het mogelijk om voor uw cliënten zorg
vanuit de Wet langdurige zorg aan te
vragen. Als u hiervoor een contract met het
CIZ heeft gesloten, heeft u van ons ook een
inlogaccount ontvangen. De procedure voor
het verstrekken van accounts is vanaf 24
oktober 2016 gewijzigd. Dit kan gevolgen
hebben voor u. Als uit onze controle is
gebleken dat een organisatie al langer dan
negen maanden niet heeft ingelogd in
Portero, wordt het account verwijderd. Als
het uw organisatie betreft, ontvangt u
hierover een brief.
Bron: www.ciz.nl
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HET MANIFEST VAN HUGO BORST
De tien punten uit het manifest ‘Scherp op
ouderenzorg’ die schrijver en presentator
Hugo Borst lanceerde.
De tien punten uit het manifest:
1. Stop met het politiseren van
verpleeghuiszorg.
2. Stel vast hoeveel zorgpersoneel nodig is
om complete zorg te leveren.
3. Hanteer totdat deze norm is vastgesteld
als vuistregel: minimaal twee bevoegde
en bekwame zorgmedewerkers op een
groep van maximaal acht personen.
4. Stop de overdaad aan registratie.
5. Voer een verplichte stemming in voor
bestuurders en toezichthouders.
6.Maximaliseer de overheadkosten en
reserves: 10 procent aan overhead,
maximaal 25 procent aan reserves voor elk
verpleeghuis, voor elke zorginstelling.
7.Maak een einde aan de angstcultuur die
bij te veel zorginstellingen heerst en
garandeer een prettige werkomgeving.
8.Stel een eenvoudige norm op voor
bijscholing.
9.Geef mantelzorgers de mogelijkheid direct
maatregelen af te dwingen wanneer de
kwaliteit van de zorg tekortschiet.
10.Geef cliëntenraden in verpleeghuizen
helder inzicht in geldstromen en meer
invloed waar het gaat om het bewaken van
de kwaliteit van leven van
verpleeghuisbewoners.
Bron: www.nursing.nl

BEKOSTIGINGSMODEL
Al jaren wordt er nagedacht over een nieuw
bekostigingsmodel voor de wijkverpleging.
De huidige bekostiging op basis van uren
met een onderscheid tussen persoonlijke
verzorging en verpleging voldoet niet aan
de wensen van het veld. Dit wordt
veroorzaakt door het feit dat deze
bekostiging niet leidt tot de juiste prikkels
(productieprikkel), niet uitnodigt tot
innovatie en geen directe en zichtbare
relatie heeft met de persoonlijke
omstandigheden, mogelijkheden en wensen
van de patiënt. Als gevolg hiervan wordt de
verpleegkundige onvoldoende ondersteund
in de uitoefening van haar vak.
Bron www.actiz.nl

DAG VAN DE MANTELZOR G
Donderdag 10 november 2016 was de
landelijke Dag van de Mantelzorg. Het thema
dit jaar is ‘Mantelzorg doe je samen’.
Zorginstellingen, welzijnsorganisaties en
gemeenten zetten iedereen die zorgt voor een
naaste op deze dag speciaal in het zonnetje.
Wethouders delen mantelzorg complimenten
uit, er werden mantelzorglunches
georganiseerd, een High tea of diner met
muzikale optredens. Lokale
verenigingen en ondernemers droegen een
steentje bij en werden ook bij het
programma betrokken. Er waren ook
leerzame uitjes zoals een excursie naar ‘Het
slimste huis’ waar mantelzorgers kennis
kunnen maken met allerlei vormen van
domotica.
Bron: www.waardigheidenzorg.nl

OVERBRUGGINGSZORG
NADER UITGEWERKT
Met de wijziging van de Wet langdurige
zorg (WLZ) is in juni 2016 wettelijk
geregeld dat cliënten die wachten op een
verblijfsplaats overbruggingszorg kunnen
ontvangen. De nadere uitwerking hiervan
is nu beschreven in de Regeling
langdurige zorg.
Meer te lezen op: www.actiz.nl
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AMALIAZORG EN DE
CONGREGATIES
Een bijzonder In voor zorg-traject is
afgerond bij Amaliazorg in Noord-Brabant.
Om meerdere redenen was het een
bijzonder traject, ook vanwege de vraag
waarmee zij zich bij IN VOOR ZORG!
hadden aangemeld. Omdat de
extramuraliseringsopdracht van de
organisatie lastig te verenigen leek met het
communiteitsleven van de zusters, moest er
naar een oplossing worden gezocht. Die
kwam er ook, waar beide partijen tevreden
mee zijn.
Lees op: www.invoorzorg.nl

NVZD KOMT MET OPENBAAR
ACCREDITATIEREGISTER
Bij de bekendmaking van de honderdste
accreditatie, uitgereikt in Den Haag aan
Christianne Lennards, bestuurder van het
Máxima Medisch Centrum in Eindhoven,
maakte de Nederlandse Vereniging van
Bestuurders in de zorg bekend dat er op 1
januari 2017 een openbaar online register
zal komen, waarin alle geaccrediteerde
zorgbestuurders zijn terug te vinden. Dat
meldt Lucide, het vakmagazine voor
zorgbestuurders.
Bron: www.skipr.nl

NIEUWE ZORGBREDE
GOVERNANCECODE OPENBAAR
De vernieuwde tekst van de Zorgbrede
Governancecode staat online. Voorzitters
van zorgkoepels ActiZ, GGZ Nederland,
NFU, NVZ en VGN hebben de code met een
positief advies voorgelegd aan hun leden.
De nieuwe code sluit aan op belangrijke
ontwikkelingen in de zorgsector en de
laatste inzichten op het gebied van
governance. Johan van der Spek, secretaris
van de Brancheorganisaties Zorg (BOZ),
zegt: ‘De voorgestelde code gaat uit van
principes. Dat is een behoorlijke
moderniseringsslag.
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De code is niet zozeer een technische
checklist, maar veel meer een document
over normen en waarden. Dit is onder meer
ingegeven door het werk van de commissieHalsema over de randvoorwaarden aan het
besturen in de publieke sector. Dat betekent
aandacht voor cultuur en gedrag, waarden,
medezeggenschap en dialoog. Het bieden
van goede zorg aan cliënten staat centraal
en is daarmee het eerste principe.’
Bron: www.zorgvisie.nl

TOEZICHTHOUDER TOETSBAAR
VOOR BUITENWACHT
De NVTZ heeft een uniform raamwerk
opgesteld voor de toetsing van
toezichthouders. Dit raamwerk moet interne
en externe ‘belanghebbers’ in staat stellen
om het functioneren van de toezichthouders
te beoordelen. Het programma gaat vanaf
2017 voor alle raden van toezicht gelden en
wordt de komende drie jaar met steun van
het ministerie van VWS uitgerold. Met het
programma sluit de NVTZ aan bij het
bredere streven naar professionalisering van
bestuur en toezicht in de zorg. Eerder al
stelde de vereniging van zorgbestuurders
NVZD een accreditatieprogramma voor
zorgbestuurders op. Het NVTZ-raamwerk
sluit hier goed bij aan, al spreekt de
vereniging van toezichthouders in de zorg
liever over ‘Goed Toezicht’ dan over
accreditatie, aangezien goed toezicht wat de
NVTZ betreft meer een zaak is van cultuur
en gedrag dan van regels.
Bron: www.skipr.nl

5

SGC GAATGESCHILLENCOMMISSIE
WKKGZ UITVOEREN
Op grond van de WKKGZ moet elke
zorgaanbieder zich voor 1 januari 2017
aansluiten bij een geschillencommissie.
ActiZ heeft in de onderhandelingen met
partijen die voor de branche de
geschillencommissie in stand kunnen houden
een voorkeur uitgesproken voor een landelijk
georganiseerde geschillencommissie met een
regionale uitvoering. Landelijk georganiseerd,
omwille van de rechtseenheid en de
rechtsgelijkheid en omdat een landelijke
commissie vanwege schaalvoordelen
goedkoper kan werken. Daarnaast een
regionale uitvoering, waardoor cliënten en
zorgorganisaties “dicht bij huis” door de
geschillencommissie gehoord kunnen worden.
Te vinden op: www.actiz.nl

TREKKINGSRECHT IN ZICHT
Eerder dit jaar gaf de Kamer aan toe te
willen naar een nieuw solide systeem voor
de uitbetaling vanuit het PGB. De
staatssecretaris zegt per 2018 te willen
starten met het zogeheten
budgethoudersportaal. Daarbij gaan
budgethouders zelf de uitbetaling en het
beheer van hun persoonsgebonden budget
regelen. Mensen kunnen dan online
eenvoudig persoonsgegevens invullen,
declaraties voor genoten zorg indienen en
communiceren met de verstrekker over het
budget. Vorige week stuurde
staatssecretaris Van Rijn een brief naar de
Kamer over ‘PGB en trekkingsrecht.
Bron: www.persaldo.nl

HET NEDERLANDSE
ZORGSTELSEL NA TIEN JAAR
Het huidige zorgstelsel bestaat tien jaar.
Prof. dr. Misja Mikkers reflecteert in zijn
inaugurele rede op 21 oktober 2016, naar
aanleiding van dit jubileum, op het
Nederlandse zorgstelsel vanuit economisch
perspectief. In zijn rede gaat hij in op het
hoe en waarom van de organisatie en de
financiering van het Nederlandse
zorgstelsel. Verder bespreekt hij de redenen
voor de overheid om de zorgsector te
reguleren.
Daarna plaatst hij het Nederlandse
zorgstelsel in een internationaal perspectief.
Mikkers beargumenteert hierbij dat een
discussie in dit licht niet zozeer over
verschillende zorgstelsels zou moeten gaan,
maar over hoe we de contractering van zorg
kunnen verbeteren. Voor alle landen geldt
dat de belangrijkste uitdagingen liggen in
het betalen voor toegevoegde waarde van
zorg en te komen tot meer integrale zorg.
Hij eindigt met de aanbeveling dat we nu
meer moeten gaan kijken naar de positieve
effecten op de gezondheid van burgers.
Misja Mikkers is sinds 2006 verbonden aan
de Nederlandse Zorgautoriteit als Chief
Economist en Hoofd van het Economisch en
Medisch Bureau. Aan Tilburg University is hij
bijzonder hoogleraar van de NZa-leerstoel
‘Organisatie en financiering van de
zorgsector.
Meer informatie: www.nza.nl

LANDELIJKE BUDGET WLZ 2017
Staatssecretaris Van Rijn verhoogt het
budget voor langdurige zorg (WLZ) met
386 miljoen, zo staat in de brief over het
definitieve WLZ kader 2017 die hij naar de
Tweede Kamer heeft gestuurd. Het extra
bedrag is beschikbaar gesteld in verband
met de stijgende zorgvraag. ActiZ heeft de
groeiende vraag naar zware zorg regelmatig
onder de aandacht gebracht van het
ministerie van VWS en is dan ook blij dat
het WLZ-budget voor 2017 is verhoogd.
Lees verder op: www.actiz.nl
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WET CLIËNTENRECHTEN BIJ
ELEKTRONISCHE VERWERKING
De Eerste Kamer heeft 4 oktober 2016
ingestemd met een wetsvoorstel waarin de
elektronische uitwisseling van medische
gegevens tussen zorgverleners wordt
geregeld. Bedrijfsarts en zorgverzekeraar
uitgesloten. Deze wet verbiedt
zorgverzekeraars en bedrijfsartsen om in
elektronische uitwisselingssystemen te
kijken. Alleen zorgaanbieders met wie je
een behandelrelatie hebt, of aan wie je
toestemming hebt gegeven kunnen
gegevens inzien. De wet voorziet ook in een
hoge boete voor zorgverzekeraars die toch
misbruik maken.
Nieuwsbericht VWS www.actiz.nl

RECHTERLIJKE UITSPRAAK OVER
BESTEDINGSVRIJHEID PGB
De uitspraak van de rechtbank luidt dat de
PGB-houder vrij is het PGB te besteden tot
het maximale door het college vastgestelde
bedrag, zolang het beoogde resultaat kan
worden behaald. De PGB-houder mag
kiezen voor een zorgaanbieder met een
hoger uurtarief en minder uren
ondersteuning dan door het college is
bepaald in de beschikking. De PGB-houder
is niet verplicht het door het college
bepaalde aantal uren ondersteuning in te
kopen en de meerdere kosten zelf te
betalen.
Meer informatie: www.rijksoverheid.nl

EIGEN BIJDRAGE WLZ
EN WMO OMLAAG
De eigen bijdrage in de WLZ voor mensen
met een Modulair Pakket Thuis (MPT) die
minder dan 20 uur zorg per maand afnemen
gaat omlaag. Dit heeft staatssecretaris Van
Rijn (VWS) in een brief aan de Tweede
Kamer laten weten. Op Prinsjesdag werd al
aangekondigd dat de eigen bijdrage in de
WMO wordt verlaagd.
Bron: www.persaldo.nl

INKOOPBELEID WLZ 2017
Zorgkantoren/ZN hebben aanvullend
inkoopbeleid gepubliceerd voor de
huishoudelijke hulp aan cliënten met een
modulair pakket thuis (MPT). MPT-cliënten
ontvangen huishoudelijke hulp vanaf 2017
niet langer op grond van de WMO maar op
basis van de WLZ. Tevens gaat het
inkoopbeleid in op de regels rond het
logeren van cliënten met een WLZ-indicatie
die zelfstandig wonen.
Lees verder op: www.actiz.nl

RARE REGELS RONDOM EI GEN
BIJDRAGE IN HOSPICES
Van de mensen die in een hospice
verpleegkundige zorg ontvangen, hoeven de
meesten geen eigen bijdrage voor die zorg
te betalen. Een klein deel van de mensen
met een WLZ-indicatie zijn echter
honderden euro’s kwijt. Het verschil in
regelgeving is ontstaan na de transitie van
zorg. Voorheen viel verpleegkundige zorg in
hospices onder de AWBZ en betaalde
iedereen een inkomensafhankelijke eigen
bijdrage. Na de transitie is verpleegkundige
zorg thuis overgeheveld naar de
Zorgverzekeringswet (ZVW) waarin geen
eigen bijdrage verschuldigd is. ‘In eerste
instantie was het probleem dat mensen
vanuit de WLZ überhaupt niet in een
hospice terechtkonden na de transitie. Die
weeffout is gelukkig gerepareerd, maar het
verschil in eigen bijdragen is niet opgelost.
Meer informatie: www.zorgvisie.nl
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ARBEIDSMARKT ZORG
Na een periode van minder werkgelegenheid
zal het aantal banen in de zorg tot aan 2020
groeien ten opzichte van 2015. De stijging
van de vraag geldt vooral voor hoger
opgeleid personeel. De vraag naar
professionals verandert wel, onder andere
omdat de zorg complexer wordt, de
samenleving en de voorkeuren van mensen
veranderen en de technologie zich verder
ontwikkelt. Ook leiden de transities in de
langdurige zorg tot een toenemende en
veranderende vraag naar personeel op
andere plekken in de zorg, zoals in de
eerstelijns en de acute zorg. De groei in
werkgelegenheid wordt daarom vooral
verwacht onder middel en hoger opgeleid
personeel. Om deze uitdagingen het hoofd
te bieden is onder andere de afgelopen
periode veel geïnvesteerd in om- en
bijscholing. Via de regionale sectorplannen
zijn ruim 40.000 medewerkers om- en
bijgeschoold. In 2017 komen daar nog
20.000 bij.
Lees op: www.skipr.nl

KWALITEITSDISCUSSIE
VERPLEEGHUISZORG
De discussie over de kwaliteit van de zorg in
verpleeghuizen is de afgelopen tijd flink
opgelaaid. Dit heeft drie oorzaken: het feit
dat er door alle betrokken partijen geen
overeenstemming is over het nieuwe
kwaliteitskader, de bijbehorende Leidraad
Verantwoorde Personeelssamenstelling en
de nieuwe IGZ-uitvraag risico-indicatoren
2015 waar ActiZ-leden pas aan mee wilde
doen als er duidelijkheid is over het proces
en de inhoud van de gevraagde informatie.
ActiZ vindt dat er op korte termijn
gezamenlijk moet worden gewerkt aan
oplossingen en roept partijen hiertoe op.

SINT JOZEFOORD
BESTE WERKGEVER VAN
NEDERLAND
Op dinsdag 4 oktober 2016 is Sint Jozefoord
uitgeroepen tot Beste Werkgever van
Nederland in de categorie non-profit
organisaties met minder dan 1000
medewerkers. Deze eervolle titel werd in
2015 ook al gewonnen door de
zorginstelling voor verzorging, verpleging,
huishoudelijke zorg, thuiszorg en
dagbesteding uit ‘s-Hertogenbosch. Van Sint
Jozefoord zijn ten behoeve van de
uitverkiezing in 2015 en 2016 door
Intermediair en Effectory 2 filmpjes
gemaakt.
Deze zijn te zien op de website van Sint Jozefoord:
www.jozefoord.nl

WERELDDEKKING BLIJFT IN
BASISPAKKET
De beperking van de zogenaamde
wereld-dekking voor zorgkosten buiten
Europa is van de baan. De ministerraad
heeft daarmee ingestemd op voorstel van
minister Edith Schippers van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
Door het besluit blijft de vergoeding van
deze kosten in het basispakket. Zorgkosten
die mensen maken als zij buiten Europa
reizen, worden deels vergoed vanuit het
basispakket van de zorgverzekering. Vanaf
1 januari 2017 zou aan de vergoeding
vanuit het basispakket een einde komen. Op
voorstel van minister Schippers ziet het
kabinet hier echter van af. Volgens de
bewindspersoon wordt de wet, na de
behandeling van het wetsvoorstel op 14 juni
2016 in de Tweede Kamer, te complex en
daarom onuitvoerbaar.
Lees meer:
www.zorghulpatlas.nl/news/werelddekkingzorgkosten-blijft-in-basispakket

Bron: www.actiz.nl
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NEDERLAND BEHOORT TOT
DE DUURSTE ÉN BESTE
Stijgende premies en een hoog eigen risico
zorgen voor onrust bij veel Nederlanders:
de zorg is te duur geworden. Maar hoe
verhouden onze zorguitgaven zich met die
in andere Europese landen? En in hoeverre
krijgen we daar kwalitatief goede zorg voor
terug?
ZorgWijzer neemt de zorg in Europa onder
de loep en vergelijkt hoe het zit met de
kosten, kwaliteit en organisatie. Conclusie:
relatief gezien behoort Nederland tot één
van de duurste landen – en misschien wel
de duurste – als het gaat om
gezondheidszorg.
Het goede nieuws is dat ons zorgstelsel
goed scoort op het gebied van de kwaliteit
van zorg en klantvriendelijkheid. Sterker
nog, Nederland heeft op basis van 48
verschillende kwaliteitsindicatoren,
waaronder informatievoorziening, kwaliteit
van ziekenhuiszorg, toegankelijkheid en
medicijngebruik, het beste zorgstelsel in
Europa. Dat blijkt uit een analyse in de Euro
Health Consumer Index (EHCI),
gepubliceerd door het Zweedse Health
Consumer Powerhouse (HCP), een
gerenommeerde onderzoeksinstantie.
De peperdure zorg in Nederland levert dus
wel degelijke resultaten op als het gaat om
de kwaliteit van gezondheidszorg. Ons land
heeft bijvoorbeeld de kortste wachtlijsten
van heel Europa en vrijwel iedereen krijgt
de behandeling die zij nodig hebben.
Het is dus een misvatting dat concurrentie
in de zorg wordt geassocieerd met lage
solidariteit.
Bron: www.zorgwijzer.nl
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NORMEN INSPECTIE
ZIJN NIET IN
CEMENT GEGOTEN'
Zorginstellingen moeten niet bang zijn voor
de Inspectie voor de Gezondheidszorg
(IGZ). Normen zijn namelijk niet in cement
gegoten. Dit zei inspecteur-generaal Ronnie
van Diemen van de inspectie tijdens de
conferentie 'De zorg van morgen. Een
waardevolle zorg', van de Raad voor de
Volksgezondheid en Samenleving.
"Het zou heel mooi zijn als we de vrijheid
zouden voelen om te zeggen: normen zijn
belangrijk, maar je kunt het ook uitleggen
als je het anders doet.” Het lijkt volgens
Van Diemen alsof zorgprofessionals denken
dat de normen van de IGZ in cement
gegoten zijn, maar dat is niet zo. “Voel de
vrijheid om vanuit professioneel verstand
ook te handelen in de praktijk.
Lees verder op: www.skipr.nl

HULP BIJ ZELFDODING
Mensen die weloverwogen menen dat hun
leven voltooid is, moeten onder strikte en
zorgvuldige criteria in staat worden gesteld
dit leven op een voor hen waardige wijze af
te sluiten. Het kabinet wil in overleg met
verschillende zorgpartijen een nieuwe wet
uitwerken, waarin dit uitgangspunt wordt
vormgegeven. Het gaat dan om een
systematiek aanvullend op en naast de
huidige euthanasiewet. De ministers Edith
Schippers (VWS) en Ard van der Steur
(VenJ) schreven dit namens het kabinet in
een brief aan de Tweede Kamer. Zij
reageren hiermee op het rapport ‘Voltooid
Leven’ van de commissie-Schnabel.
Lees meer: www.zorghulpatlas.nl
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NIET DENKEN IN BEPERKINGEN
MAAR IN MOGELIJKHEDEN’
Zegt José Franken (CZ) over zorginkoop
WLZ 2017. De zorgkantoren van CZ hebben
volop de ruimte genomen om voor 2017
nieuwe zorgaanbieders te contracteren
binnen de langdurige zorg. Ook in de loop
van het jaar is het nog mogelijk om nieuwe
contracten te sluiten als de situatie hierom
vraagt. De boodschap aan alle
zorgaanbieders is duidelijk: zij zullen
moeten bewijzen dat hun aanbod aansluit
op wat de cliënten willen. Lees het interview
met José Franken op: www.waardigheidentrots.nl

KLOKKENLUIDERSREGELING
Op 1 juli 2016 is de wet Huis voor
Klokkenluiders (wet HvK) in werking
getreden voor leden van de
brancheorganisaties Zorg die voorziet in de
oprichting van het Huis voor Klokkenluiders
(HvK). Voor de leden van de bij de
Brancheorganisaties Zorg (BOZ) gold al een
verplichting voor een klokkenluidersregeling
(2010) op grond van de Zorgbrede
Governancecode. Deze modelregeling is
echter nog niet geënt op de wet HvK.
Daarom is een nieuwe model
klokkenluidersregeling ontwikkeld.
Te vinden op: www.actiz.nl

VACCINATIE

DIRECTEUR JAN DE VRIES
STAPT OP
ActiZ en directeur Jan de Vries hebben "in
goed onderling overleg" besloten om
afscheid van elkaar te nemen. De
brancheorganisatie en de directeur kwamen
tot de conclusie dat de inzichten en
werkwijze te veel van elkaar verschillen.
De Vries was sinds 1 januari jongstleden
werkzaam bij ActiZ. Toen bekend werd dat
hij was aangesteld als directeur was ActiZvoorzitter Guus van Montfort vol lof over
hem: "Jan de Vries is een sterke bestuurder
met een groot netwerk en een grote passie
voor de zorg." De Vries was voordat hij bij
ActiZ aan de slag ging, vijf jaar lang
directeur van MEE Nederland. Daarvoor is
hij onder meer acht jaar lang Tweede
Kamerlid voor het CDA geweest.

Vaccineren tegen gordelroos kan de kans op
het krijgen van gordelroos en
postherpetische neuralgie (langdurige
pijnklachten na gordelroos) verlagen.
De Gezondheidsraad heeft 29 juni 2016
advies uitgebracht over vaccinatie van
ouderen met Zostavax® tegen gordelroos.
De commissie concludeert dat vaccinatie
tegen gordelroos niet in aanmerking komt
voor opname in een publiek programma
zoals het Rijksvaccinatieprogramma en ook
niet voor vergoeding via de
zorgverzekering.
De vaccinatie tegen gordelroos blijft op
eigen kosten beschikbaar binnen de
individuele zorg.
Griepprik: de griepprik verkleint de kans dat
u griep krijgt. Griep kan voor mensen met
specifieke medische aandoeningen en voor
mensen van 60 jaar en ouder ernstige
gevolgen hebben. Als u tot deze groep
behoort, krijgt u daarom het advies om de
griepprik te halen. U ontvangt dan elk jaar
een uitnodiging voor de jaarlijkse griepprik.
Een griepprik is niet verplicht. U kiest zelf of
u van het aanbod gebruik wilt maken.
Meer informatie op www.rivm.nl

Bron: www.skipr.nl
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ONTDEK DE BIBLIOTHEEK
Bent u op hoge leeftijd en houdt u van
boeken of informatie? Maar heeft u
problemen met lezen of bent u minder
mobiel? Maak dan kennis met
grootletterboeken, luisterboeken,
boekenbezorging, e-boeken en andere
diensten van de openbare bibliotheek.
Alleszelf.nl zet voor u op een rij hoe u
dankzij de bibliotheek langer en beter
zelfstandig kunt blijven wonen.
Kijk op: www.alleszelf.nl

Publicatie 'Bezielde jaren’ verschenen
Dit boek nodigt uit om te komen tot
regelmatige zingevingsactiviteiten met
ouderen, familieleden en vrijwilligers.
De publicatie 'Bezielde jaren.
Zingevingsactiviteiten met ouderen, hun
familie, vrienden en vrijwilligers' is een
positieve en constructieve reactie op het
door ouderen, familie en zorgprofessionals
gevoelde tekort aan meer diepgaande
welzijnsactiviteiten in de zorg.
De publicatie is te bestellen bij het bureau
van Reliëf voor €29,50

BOEKEN
ARCHITECTONICA · EEN THUIS VOOR MENSEN
MET DEMENTIE
Erik Stroobants en Patrick Verhaest
Hoe moet een woonzorgcentrum er uitzien
om mensen met dementie er zich thuis te
laten voelen? Aan welke vereisten moet het
gebouw beantwoorden om ze er hun weg te
doen vinden en te laten aarden? Hoe kan je
door vormgeving en inrichting van de
woonomgeving ervoor zorgen dat mensen
met dementie goed wonen? Naast
reportages en interviews met tekst, uitleg,
foto's en plannen, vind je in dit boek ook
antwoorden op vragen over
dementievriendelijk bouwen en inrichten en
resultaten van wetenschappelijk onderzoek.
Expertisecentrum Dementie Vlaanderen volledig in kleur, geïllustreerd –
prijs € 37.50 - uitgeverij EPO
Web: www.epo.be
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BLINDEN DIE ZIEN
“Waarom zijn we eigenlijk blind geworden”,
zo vraagt de oogarts zich in een van de
laatste zinnen van deze roman. Weet ik
niet, misschien wordt de oorzaak ooit
gevonden. Wil je weten wat ik denk? “Ja,
wat.” Ik denk dat we niet blind zijn
geworden, ik denk dat we blind zijn. Blinden
die zien, Blinden die ziende niet zien.
Jose Saramago “De stad der blinden”
Prijs € 15.00

VOEDING EN DEMENTIE
Voeding en dementie: gezondheid en
genieten in 1 recept. Dat is de titel van een
bijzonder boek met zowel praktische tips om
mensen met dementie beter te laten eten
als wetenschappelijke informatie. Door
Ondine van de Rest, universitair docent
voeding en cognitie van Wageningen
Universiteit in samenwerking met journalist
Jeroen Wapenaar.
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"DE VAL VAN MIJN MOEDER"
“Toen mijn moeder in september 2014 bij
een val haar bovenarm brak, kwam ze
terecht in een achtbaan van
ziekenhuiszorg, revalidatiezorg en
verpleeghuiszorg. Zo goed als dat ging heb
ik het met haar meebeleefd. Als mens, als
zoon van de mooiste moeder die ik ken,
was het niet altijd een feest om mijn
moeder door de molen van de
gezondheidszorg te zien gaan. Het was
soms ronduit akelig. Maar we hebben ook
veel plezier gehad; het was nooit saai”.

KRUIP IN DE HUID VAN DE CLIËNT
Dit najaar opende de ParticipatieKliniek haar
deuren in het Brabantse stadje Megen.
Tijdens dit unieke 24-uurs event, ervaren
zorgprofessionals hoe het is om cliënt te zijn
en ontdekken ze nieuwe wegen van zichzelf,
elkaar en van de zorg.
Lees verder op www.zorgethiek.nu

Kijk op: www.actiz.nl

ONDERVOEDING BIJ OUDEREN
Kom naar de studiedag ‘Ondervoeding bij
ouderen’ op 21 december 2016 in Aristo,
Utrecht. Ongeveer 25% van de ouderen,
zowel thuiswonend als in zorginstellingen, is
ondervoed. Tijdens de studiedag
Ondervoeding bij ouderen hoor je welke
antwoorden we al hebben en nog zoeken.
De sprekers gaan in op de knelpunten en
mogelijke oplossingen en je krijgt
praktische tips.

AGENDA EN EVENT
CONGRES ‘IN VOOR MANTELZORG’
Op zoek naar manieren om het samenspel
tussen formele en informele zorg (nog)
beter vorm te geven? Behoefte aan advies
en inspiratie uit de praktijk? Meld je aan
voor het congres op 24 januari 2017 ‘In
voor Mantelzorg’ in Bussum.
Deelname aan het congres is gratis.

Kijk op: www.zorgvoorbeter.nl

LANGER THUIS WONEN MET DEMENTIE
Centrale thema is (zelfstandig) wonen met
dementie met aandacht voor actuele
ontwikkelingen en aansprekende
praktijkvoorbeelden. Dinsdag
24 januari 2017 van 13.00-17.00 uur in
de Verkadefabriek te Den Bosch
Meer informatie: www.kcwz.nl

Meer informatie op: www.invoormantelzorg.nl
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IN MEMORIAM
Op 18 november 2016 hebben wij spijtig genoeg
afscheid moeten nemen van onze fijne collega
Will van de Ven. Wij hebben bijzonder veel
warme reacties gehad daar zijn wij iedereen heel
dankbaar voor. Graag willen wij het gedicht van
broeder Leonardo van Dijk met u delen waaruit
blijkt hoe bijzonder zij was.
De dood is een ondragelijk mysterie
waar geen mensenhart aan went.
Naar menselijke maat te vroeg,
teveel is niet gezegd en ongedaan gebleven.
Will gaf betekenis aan haar leven
en veranderde de werkelijkheid volgens haar
bedoelingen
in een mentaal evenwicht, gericht op anderen,
wetend je bent pas mens als er ook een ander is.
Will heeft veel gezegd en veel geschreven
om zelfinzicht te verdiepen en
door haar geestelijke veerkracht en creatieve
doorzetting
was in haar geen oppervlakkigheid en onechtheid.
Kenmerkend was haar ondersteuning bij
spanning en emoties, over wat je voelt en denkt,
maar niet goed kunt begrijpen.
Haar gedachten en woorden blijven mij bij,
wetend: niet toegerust voor afscheid,
maar tijd nodig om te aanvaarden.
Laten we stil bewegen als we stil staan,
laten we kijken als onze ogen gesloten zijn,
laten we in een wereld die sterft geboren worden
Zij en wij!
Broeder Leonardo van Dijk
Broeders van Amsterdam (CSD)

PASTORALE COLUMN
Van zondag 27 november t/m zaterdag 24
december is de advent. Op veel plaatsen zie je
dat deze tijd ook door de commercie is
ontdekt. De kerstmarkten schieten als
paddenstoelen uit de grond.
Maar wat vieren we in het klooster?
Het vieren van advent komt nergens in de
Bijbel voor. Toch is het al een heel oude
christelijke traditie.
‘Advent’ is afgeleid van het Latijnse woord
adventus, dat ‘komst’ betekent.
God komt dus zelf naar ons toe. De adventstijd
staat in het teken van verwachting en
voorbereiding. We bereiden ons niet alleen voor
op het feest van Christus’ komst naar deze
wereld tweeduizend jaar geleden, maar ook op
Zijn wederkomst.
Diverse symbolen en gebruiken passend bij de
christelijke traditie.
Adventskrans: Een krans van dennengroen
waarin vier kaarsen steken, zo komt er steeds
meer licht als het feest van het licht dichterbij
komt. Gedurende de adventstijd wordt iedere
week een kaars meer aangestoken. De krans
was van oorsprong een middel om mensen mee
te onderscheiden of te kronen. Op deze manier
verwijst de adventskrans naar het komende
Koningschap van Jezus, wanneer Hij terug zal
komen om over ons te gaan regeren.
Adventsster: Een zilverkleurige papieren ster die
in de adventstijd voor het raam wordt
gehangen. De adventsster verwijst naar Christus
als het Licht der wereld Die naar ons toe kwam
om licht te brengen in de duisternis.
Adventskalender: De adventskalender is bedoeld
om kinderen op een speelse manier voor te
bereiden op het kerstfeest. Vanaf de eerste
zondag van de advent mag er elke dag een
vakje worden geopend. Op kerstavond mag het
laatste vakje geopend worden en verschijnt het
Kerstkind.
Groeilied: een lied waarin het thema van de
komst van Christus centraal staat en dat in veel
kerken tijdens de adventstijd gezongen wordt.
Heel bekend is het Gregoriaanse lied Rorate
coeli de super. In veel kerken en kloosters wordt
in vier weken tijd dit hele lied gezongen. Een
mooie oude gregoriaanse melodie. Elke week
komt er een couplet bij.
Pastoor Antoon
P.S. Gaat U naar een kerstmarkt geniet dan zelf,
maar geniet vooral van elkaar.
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REACTIES EN SUGGESTIES
U kunt uw zorginstelling voor religieuzen
profileren in het COR-Nieuws in onze rubriek
“Zicht op Zorg”. Ook nieuws uit uw
organisatie, zoals een fusie, verhuizing,
opening of een nieuwe directie kan via ons
bekend gemaakt worden in de wereld van
religieuzen en zorg. Mail uw berichten naar:
cor@knr.nl. U kunt de COR telefonisch
bereiken via het secretariaat van de KNR,
telefoon: 073-6921321.

VOLGENDE COR-NIEUWS
Het volgende COR-Nieuws wordt begin
februari 2017 verzonden. De deadline voor
de volgende editie is 18 januari 2017.

COLOFOON
Het
COR-Nieuws
is
een
tweemaandelijkse
nieuwsbrief van de KNR op het gebied van
ouderenzorg aan religieuzen. Deze nieuwsbrief
wordt kosteloos toegestuurd aan voormalige leden
van de VOR (Vereniging Ouderenzorg Religieuzen),
aan religieuze instituten en aan belangstellenden
die actief zijn op het gebied van ouderenzorg aan
religieuzen. U kunt u aanmelden via cor@knr.nl. of
schriftelijk via het adres van de KNR: COR, Postbus
111, 5201 AC ’s-Hertogenbosch.
Het COR-Nieuws is ook digitaal te verkrijgen, in
plaats van óf naast de papieren versie. De digitale
versie is te vinden op de website van de KNR
www.knr.nl op de pagina van de commissie COR. U
kunt ook een verzoek sturen om de nieuwsbrief
digitaal te ontvangen op uw e-mailadres. Stuur
daarvoor een berichtje naar cor@knr.nl.
Het COR-Nieuws is samengesteld door Karin Bos
stafmedewerkster binnen de KNR. De lay-out en
opmaak zijn verzorgd door Anouschka Vente.
Secretaresse.

De medewerkers van de KNR
wensen u gezegende kerstdagen en
een voorspoedig 2017
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