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AAN HET WOORD
“We voelen ons zo gehoord”, dat zeggen de
zusters die wekelijks bij elkaar komen in het
gespreksgroepje van Itske van Houtum. De
zusters hebben een beperking in horen en
zien. Itske, activiteitenbegeleidster van
Klooster Zusters Franciscanessen SFIC in
Veghel, heeft scholing gehad van twee
communicatiedeskundigen van Kalorama.
In de scholing werd aan alle medewerkers
van het Klooster geleerd hoe om te gaan
met ouderen die niet goed kunnen horen en
niet goed kunnen zien.
Nederland telt ruim 35.000 ouderen die
slecht horen en slecht zien. Van alle
85-plussers in een verzorgingshuis blijkt
een op de dertien ouderen deze beperking
te hebben en in verpleeghuizen zelfs een op
de vijf ouderen. Wanneer slechts een zintuig
getroffen wordt, kan het andere zintuig het
gemis gedeeltelijk compenseren. Maar bij
beperkingen in horen en zien valt die
compensatie weg. De grip op het alledaagse
sociale leven vermindert. Sommige mensen
raken geïsoleerd, depressief of angstig.
Kalorama in Beek-Ubbergen bij Nijmegen
heeft jarenlange ervaring en expertise op
het gebied van ouderen die niet goed
kunnen horen en niet goed kunnen zien.
Deze ervaring is gebundeld in een
zorgprogramma, dat adviezen en richtlijnen
bevat voor medewerkers in verpleeg- en
zorgcentra. In de ouderenzorg is veel
aandacht en deskundigheid voor begeleiding
op het vlak van stemming, cognitie en
kwaliteit van leven. Er blijkt echter weinig
oog voor de dubbele zintuiglijke beperking
in horen en zien.

Een blauwe beker op een wit tafelkleed is
makkelijker te zien dan een witte beker op
een wit tafelkleed.
De zusters in het gespreksgroepje van Itske
voelen zich gehoord en kijken ernaar uit
om wekelijks met elkaar in gesprek te gaan.
Ria Wijnhoven en Annelies Witsiers

WAT IS DE TOLKVOORZIENING?
De tolkvoorziening is een regeling voor
doven en slechthorenden. U kunt voor een
aantal uur per jaar gratis gebruik maken
van een gebarentaaltolk of een schrijftolk.
Hoe vraag ik tolkvoorziening aan?
U moet eerst een verklaring aanvragen bij
een KNO-arts of bij uw huisarts. Hiermee
kunt u tolkuren aanvragen.
Tolkuren voor werk of opleiding vraagt u
aan bij het UWW. Tolkuren voor
privésituaties vraagt u aan bij Tolkcontact.
Lees op: www.rijksoverheid.nl

SAMENLEVING HEEFT GEEN OOG
VOOR KLEURENBLINDHEID
Met 700.000 kleurenblinde Nederlanders, is
kleurenblindheid de meest voorkomende
handicap. Toch houdt de samenleving
nauwelijks rekening met deze aandoening,
waardoor er de handicap zwaarder wordt
dan nodig is.
Lees op: www.skipr.nl

De scholing in Klooster Zusters
Franciscanessen SFIC in Veghel was
informatief, maar ook praktisch van aard.
Medewerkers leerden bijvoorbeeld dat het
moeilijk is voor iemand die slechthorend is
om een gesprek te voeren in een rumoerige
ruimte.
Ook ondervonden ze dat mensen die
slechtziend zijn profijt kunnen hebben van
contrastkleuren.
COR-Nieuws 2016

nr. 5, oktober 2016

Pagina 2 van 10

SPECIALISTEN
OUDERENGENEESKUNDE ACTIEF
BIJ MENSEN THUIS
Schippers en Van Rijn vergroten de
mogelijkheden voor specialisten
ouderengeneeskunde om buiten een
verpleeghuis hun vak uit te oefenen. Er
wonen steeds meer ouderen met een
complexe zorgvraag thuis, omdat ze dat
willen en kunnen met goede wijkverpleging
en andere zorg en ondersteuning thuis. De
huisarts heeft niet altijd de kennis en kunde
in huis voor deze complexe zorgvragen.
Specialisten ouderengeneeskunde kunnen
daar wel in voorzien. Door het mogelijk te
maken hun deskundigheid ook bij mensen
thuis in te zetten, kan de zorg voor
kwetsbare ouderen thuis verder verbeteren.

V&VN GEMATIGD POSITI EF OVER
TROONREDE
‘Jammer dat er in de troonrede weinig
aandacht was voor de zorgsector’, zegt
V&VN-woordvoerder Francis Bolle in een
eerste reactie op de troonrede die
vandaag werd uitgesproken door Koning
Willem-Alexander. Bolle had met name
gehoopt op meer aandacht voor het
tekort aan zorgpersoneel.
Lees meer op www.nursing.nl

Weliswaar dragen de partijen de heldere
visie die inmiddels is neergezet, maar de
meningen over de concrete uitwerking van
de visie zijn verdeeld. Het Zorginstituut zal
nu haar doorzettingsmacht hanteren. ActiZ
is teleurgesteld in dit resultaat maar houdt
haar uitgangspunt vast: echt betere zorg
voor de cliënt in de praktijk en loslaten van
afvinklijstjes en ranking.
Bron www.actiz.nl

ACTIZ STUURT BRANDBRIEF OVER
DE WIJKVERPLEGING
ActiZ stuurde in augustus 2016 een
brandbrief over de toenemende problemen
in de wijkverpleging aan minister Schippers
en staatssecretaris van Rijn. Meer
patiënten, lagere vergoedingen, dreigende
cliëntenstops en de beschikbaarheid van
specialistische zorg zijn de grootste
pijnpunten. Daarnaast neemt de druk op de
wijkverpleegkundige toe als het gaat om
24-uurs beschikbaarheid en de toenemende
registratielast. Een opeenstapeling van
problemen die steeds duidelijker zichtbaar
en voelbaar wordt. ActiZ vraagt de
bewindslieden om in actie te komen en te
voorkomen dat de continuïteit van de zorg
aan cliënten in gevaar komt.
Ouderenorganisaties ANBO en Unie KBO,
beroepsvereniging V&VN en collega
branche-organisatie BTN delen de zorgen
van ActiZ.
Meer informatie: www.actiz.nl

GROEI WACHTLIJSTEN WLZ EN
BESCHIKBARE CAPACITEIT

GEEN KWALITEITSKADER PER
1 OKTOBER 2016
Het is niet is gelukt om met de landelijke
partijen een gezamenlijk kwaliteitskader
voor de Langdurige zorg op te leveren voor
1 oktober.
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Het aantal mensen met een Wlz-indicatie
dat wacht op een plek in een verpleeghuis is
afgelopen periode toegenomen. Unie KBO
ontvangt geregeld signalen van
mantelzorgers hierover. ActiZ wil graag in
contact komen met zorgaanbieders die
ruimte beschikbaar hebben maar daarover
geen afspraken met het zorgkantoor kunnen
maken.
Meer informatie: www.actiz.nl
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TARIEFHERIJKING VERPLEGING EN
VERZORGING
ActiZ heeft jarenlang gepleit voor herijking
van de tarieven verpleging en verzorging.
Leden van ActiZ geven (bijvoorbeeld) aan
dat de NZa max tarieven van de
specialistische voorzieningen niet
kostendekkend zijn. Daarnaast past
(bijvoorbeeld) de definitie van ‘een uur
directe dienstverlening’ niet meer bij de
huidige context waarin gewerkt wordt. Het
onderzoek van de NZa start direct na de
zomer; het doel is om de tarieven met
ingang van 2018 te herijken.
Bron: www.actiz.nl

VERZORGENDE KRIJGT DUIZENDEN
EURO’S ONBETAALDE ORT
In navolging van een aantal
verpleegkundigen, won nu ook een
verzorgende ig een rechtszaak tegen haar
werkgever. Ze krijgt onbetaalde ORT van de
afgelopen vijf jaar terug.
Lees op: www.zorgvisie.nl

HULPMIDDELEN EN
VOORZIENINGEN
Uit welke wet u uw zorg ook ontvangt, het
blijft mogelijk via uw gemeente met een
pgb hulpmiddelen, vervoersvoorzieningen of
woningaanpassingen in te kopen. Dit zijn
eenmalige voorzieningen. Ook
budgethouders met een pgb in de Wlz
kunnen hiervoor in 2016 een beroep blijven
doen op hun eigen gemeente.
Zoek op verder op: www.pgb.nl

VERPLICHT
STANDAARDDOCUMENT VOOR
PGB’S KOMT ER AAN
De Sociale Verzekeringsbank (SVB) bereidt
zich voor op het verplicht stellen van
standaardmodellen voor
zorgovereenkomsten, wijzigingen en
declaraties voor houders van een
persoonsgebonden budget (pgb).
Het is volgens de SVB beter als alle
zorgaanbieders met wie de pgb-houder
afspraken heeft, gebruik maken van
dezelfde standaardformulieren.
Meer informatie: www.zorgvisie.nl

ZORGVERZEKERINGSWET 2017:
WEL OF NIET CONTRACTEREN?
ActiZ begrijpt dat meerdere leden
voorzien dat het voor 2017 mogelijk lastig
wordt om tot overeenstemming te komen
met de verzekeraar over een contract
voor de wijkverpleging of het eerstelijns
verblijf. Het is aan u om het aanbod van
de verzekeraar te wegen en hierover in
overleg te treden. Het aanbod van de
verzekeraar is een openingsbod, de
onderhandelingen volgen hierna en zijn
vormvrij en in grote mate afhankelijk van
uw inzet. Bij deze onderhandelingen is het
goed om ook rekening te houden met het
scenario dat het toch niet lukt om tot
overeenstemming te komen. Het staat u
dan vrij om geen contract aan te gaan.
Lees op www.actiz.nl

VERDEELMODEL
CONTRACTEERRUIMTE WLZ 2017
Bij de verdeling van de contracteerruimte
2017 over de regio’s zou de NZa rekening
houden met de zorgvraagontwikkeling. Dat
blijkt nog niet mogelijk, meldt de NZa. De
NZa verdeelt daarom ook in 2017 de
contracteerruimte op basis van de oude
systematiek waarin de historie bepalend is.
Bron: www.actiz.nl
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TOEGANG TOT EEN ZZP VV07
ActiZ wordt regelmatig benaderd door leden
met vragen of klachten over de toegang tot
een ZZP VV07. Onder andere hierover en
over de verzwaring van de zorgvraag in ZZP
VV05 heeft ActiZ gesproken met het CIZ en
het ministerie van VWS. Er is een aantal
vervolgafspraken gemaakt, onder andere
dat het ministerie van VWS aan de NZa zal
gaan vragen om gericht onderzoek te doen
naar de toenemende complexiteit van zorg
van cliënten met een ZZP VV05.
Om aanvragen over de (tijdelijke) toegang
tot een ZZP VV07 tegemoet te komen heeft
het CIZ een factsheet gemaakt. Men maakt
duidelijk dat onder bepaalde condities ook
voor een kortdurende periode een
zorgprofiel VV07 kan worden afgegeven.
Te vinden op: www.actiz.nl

VAR-VERKLARING VOOR ZZP'ERS
VERDWIJNEN VANAF 1 MEI 2016
Bij een zorgovereenkomst met een zzp'er is
het van belang dat de Belastingdienst de
zorgverlener ziet als zelfstandig ondernemer
en niet als werknemer in loondienst. Tot 1
mei 2016 kon de zorgverlener (zzp-er)
daarvoor een Verklaring arbeidsrelatie
(VAR-Wuo) aanvragen bij de
Belastingdienst. Na 1 mei 2017 is een VAR
niet meer geldig en kunnen zorgverlener en
budgethouder/vertegenwoordiger gebruik
maken van een modelovereenkomst, om
zekerheid te hebben. Tussen 1 mei 2016 en
1 mei 2017 geldt een VAR nog. Op de site
van de SVB staan alle
modelovereenkomsten die al voor nieuwe
zorgverleners gebruikt kunnen worden, De
SVB is nog in onderhandeling met de
Belastingdienst of deze voldoen aan alle
voorwaarden. Het streven van de SVB is om
het nieuwe model voor 1 oktober 2016 klaar
te hebben, deze is dan goedgekeurd door de
Belastingdienst. De Belastingdienst gaat tot
mei 2017 vooral voorlichten in plaats van
controleren. Voor aanvullende informatie
kunt u contact opnemen met de SVB.
Informatie: www.SVB.nl
COR-Nieuws 2016
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CIZ INFORMEERT HUISARTS OVER
HET INDICATIEBESLUIT
De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)
en het CIZ hebben samen een nieuwe
mijlpaal bereikt. Ze hebben de afspraak
gemaakt dat met ingang van 30 juli
2016 het CIZ de indicatie van cliënten gaat
verstrekken aan de betreffende huisarts. Zo
weten huisartsen en zorginstellingen wie
welke zorg kan en mag leveren. Het CIZ
informeert de huisarts alleen als de cliënt
hiervoor toestemming heeft gegeven.
Daarom is er een toestemmingsvraag
toegevoegd bij het indienen van de
aanvraag. Daarnaast is de voorwaarde dat
de zorgaanvrager de juiste adresgegevens
van de huisarts verstrekt. Dit betekent dat
in Portero het praktijkadres van de huisarts
dient vastgelegd te worden. Als aan deze
twee voorwaarden is voldaan, wordt vanuit
Portero een geautomatiseerd bericht aan de
betreffende huisarts gestuurd. Het CIZ
informeert de huisarts alleen als er een
positief besluit wordt genomen of als een
indicatie wordt stopgezet.
Bron: www.ciz.nl

BELANGSTELLING VOOR
BLIJVERSLENING GROEIT
De belangstelling van gemeenten en
inwoners voor de Blijverslening groeit. Met
de lening kunnen mensen tegen gunstige
voorwaarden aanpassingen in hun woning
financieren. Hierdoor kunnen zij langer thuis
blijven wonen als zij zorgbehoevend
worden.
Bron: www.skipr.nl
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WETTELIJK REGELEN
MEDEZEGGENSCHAP IS NIET
VOLDOENDE
Het wettelijk regelen van een
vertegenwoordigend orgaan is een
noodzakelijke voorwaarde voor effectief
medezeggenschap in zorginstellingen, maar
niet voldoende. Zorginstellingen en
verzekeraars moeten de zogenoemde
principes van medezeggenschap toepassen
in de praktijk en opnemen in hun eigen
governancecodes.
Bron: www.skipr.nl

BEREIKBAARHEID
HUISARTSENPOSTEN ONDER DRUK
Het aantal telefonische contacten en
consulten in de avond-, nacht- en
weekenduren stijgt met 4,4 procent in een
jaar. Branchevereniging InEen maakt zich
samen met de huisartsenposten zorgen.
InEen directeur Anoeska Mosterdijk: ‘We
merken dat het gaat knellen en kunnen de
druk op de telefonische bereikbaarheid niet
los zien van de toenemende zorgvraag in
relatie tot de beschikbare mensen en
middelen.
Bron: www.zorgvisie.nl

ZEGGENSCHAP OVER WERKTIJDEN
De zeggenschap over werktijden
De Kanteling Werktijden is een belangrijk
vernieuwingsproject uit de CAO VVT 20142016. Tot nu toe bepaalden de werkgevers
in de VVT de werktijden van hun
medewerkers. In de loop van 2016 – en
uiterlijk per 1 januari 2017 - verandert dat
en krijgen medewerkers, teams en
afdelingen hier zelf meer zeggenschap en
verantwoordelijkheid over. Met deze
ontwikkeling loopt de branche voorop in
Nederland. Kijk ook op www.kanteling.nu.
Bron: www.actiz.nl

HELDERE RICHTLIJN NOROVIRUS
VOOR VERPLEEGHUIZEN
De nieuwe richtlijn Norovirus voor verpleeghuizen beschrijft duidelijk alle maatregelen rondom het norovirus. Het is een
prima hulpmiddel voor uitbraakmanagement. De Werkgroep Infectie Preventie
(WIP) heeft de richtlijn Norovirus voor de
verpleeghuizen, woonzorgcentra en voorzieningen voor kleinschalig wonen voor ouderen gepubliceerd. Het betreft een nieuwe
richtlijn.

AANGEPAST: HYGIËNECODE VOOR
WOONVORMEN
Voor kleinschalig wonen en dagbesteding in
de ouderenzorg, gehandicaptenzorg en
geestelijke gezondheidszorg bestaat een
aparte (lichtere) ‘Hygiënecode voor de
voedingsverzorging in woonvormen’. Dit
omdat de bereiding daar veelal minder
complex is en meer ‘gewoon zoals thuis’ kan
gaan. Deze Hygiënecode voor woonvormen
is onlangs aangepast, mede dankzij de
inspanningen van een aantal ActiZ-leden in
de W&T-werkgroep-Haccp.
Bron: www.actiz.nl

Bron www.actiz.nl
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PHILIPS BRENGT
GEZONDHEIDSSMARTWATCH UIT

DE BESTAANDE GOVERNANCE
HEEFT ZIJN LANGSTE TIJD GEHAD

Philips brengt een health watch op de
markt. Het apparaat is gericht op het
voorkomen van ziektes door activiteit te
stimuleren. De Health Watch kan net als
veel concurrenten statistieken bijhouden
over het aantal stappen en het slaappatroon
van de drager. Ook worden automatisch
activiteiten als hardlopen en fietsen
geregistreerd. Daarnaast bevat het apparaat
een hartslagmeter en belooft Philips om met
bijbehorende software onder meer het
aantal verbruikte calorieën te berekenen.

Peter Beijers is bestuurder van Laverhof,
een zorgorganisatie in Heeswijk-Dinther. Hij
blogt over de nieuwe maatschappelijke
functie van zorgorganisaties.
‘Het is mijn stellige overtuiging dat- wil je
als zorgorganisatie op termijn overleven- je
de instelling moet teruggeven aan de
stakeholders.’
Lees de blog van Peter Beijers op:
www.waardigheidentrots.nl

Bron: www.zorgvisie.nl

TECHNOLOGISCHE TOEKOMST
VOOR DE ZORG
Vilans is gestart met het project ‘De
technologische toekomst van de zorg’
waarin ze onder andere werken aan tools en
een handreiking voor visievorming op
technologie. We zien het overal om ons
heen, een toename aan technologie, ook in
de zorg. We zien zorgorganisaties worstelen
met technologische ontwikkelingen die op ze
af komen.
Welke kunt u aan u voorbij laten gaan en
waar moet u op inspelen? Een van de
redenen is dat het veelal ontbreekt aan een
duurzame visie op technologie.
Meer informatie op www.vilans.nl

WLZ: REKENTOOL VOOR
BEREKENING VAN DE EX TRA
MIDDELEN W&T 2017
ActiZ stelt een Excel rekenhulp beschikbaar
voor de extra middelen Waardigheid en
Trots voor 2017. Voor 2017 bedraagt het
definitieve opslagpercentage 1,69% voor
zorgzwaartepakketten V&V4 t/m 10 en VPT
V&V 4 t/m 10. Met de rekentool kunnen
zorgaanbieders het te verwachte bedrag
voor de extra middelen in 2017 berekenen.
Bron: www.actiz.nl
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GOED NIEUWS VOOR
MANTELZORGERS MET EEN
MANTELZORGWONING
Heeft u een tijdelijke mantelzorgwoning in
de tuin? In sommige gemeenten telt de
mantelzorgwoning nu nog mee bij het
bepalen van de WOZ-waarde. Vanaf 2017 is
dit niet meer het geval. Dit staat in de
Waarderingsinstructie die geldt vanaf
1 januari 2017. Uitzondering hierop zijn
mantelzorgwoningen als aanbouw van de
hoofdwoning of een verbouwde schuur. In
dat geval kan de gemeente de waarde nog
wel meetellen. Hoe maakt u gebruik van
deze regel? Je hoeft je niet te melden om
gebruik te maken van deze regel, want de
gemeente hoort bij de vaststelling van de
WOZ waarde in 2017 hier rekening mee te
houden. Wees er zelf wel alert op dat de
gemeente deze nieuwe regel toepast, zeker
als eerder wel een tijdelijke
mantelzorgwoning mee werd geteld voor de
vaststelling.
Lees meer: http://www.zorghulpatlas.nl
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MEZZO MANTELZORGMAATJES
Als mantelzorger krijgt u veel te maken met
regelwerk, wetgeving en procedures bij de
zorg voor uw naaste. Dit is vaak ingewikkeld
en kost veel tijd. Heeft u behoefte aan
ondersteuning bij uw regel- en
administratieve taken door iemand die uw
situatie begrijpt? Dan zijn de
Mantelzorgmaatjes misschien iets voor u.
Is een mantelzorgmaatje iets voor u?
Neem dan contact op met de Mezzo
Mantelzorglijn via 0900-20 20 496 of
mantelzorglijn@mezzo.nl.
Lees meer: www.zorghulpatlas.nl

ONTDEK
MANTELZORGTRAININGEN OM
GEZOND TE BLIJVEN
Zorgt u intensief voor iemand op hoge
leeftijd of ontvangt u mantelzorg? Dan weet
u dat mantelzorg geven niet altijd
eenvoudig is. Gelukkig zijn er steeds meer
trainingen voor mantelzorgers. Deze
mantelzorgtrainingen of -cursussen helpen
overbelasting te voorkomen. Soms zijn ze
gratis of komt u in aanmerking voor
vergoeding. Alleszelf.nl zet de
mogelijkheden op een rij. Welke kiest u?
Kijk op: www.Alleszelf.nl

DEMENTIE
Maar liefst 1 op de 5 mensen krijgt een
vorm van dementie, waarvan de ziekte van
Alzheimer de meest voorkomende is. Door
de vergrijzing zal het aantal mensen met
dementie in de toekomst toenemen. De
belasting op de omgeving en mantelzorger
is groot. Op tijd signaleren, diagnosticeren
en behandelen en op een juiste manier
omgaan met mensen met dementie: hoe
pakken we dat aan en wat zijn de actuele
richtlijnen voor dementiezorg?

AGENDA
VOORLICHTINGSBIJEENKOMST AANSLUITING
OP HET LANDELIJK SCHAKELPUNT (LSP)
Altijd het actuele medicatiedossier paraat?
Geen belronde langs huisarts, apotheek en
ziekenhuis om verstrekte medicatie te
achterhalen? Het Landelijk Schakelpunt
maakt het voor specialisten
ouderengeneeskunde mogelijk deze
gegevens elektronisch op te vragen en in te
zien. Dit vergroot de medicatieveiligheid en
maakt het werkproces efficiënter.
Op 12 oktober 2016 organiseert ActiZ in
samenwerking met VZVZ en Verenso een
voorlichtingsbijeenkomst over aansluiten op
het Landelijk Schakelpunt. Aansluiting op het
Landelijk Schakelpunt is van groot belang
voor specialisten ouderengeneeskunde. De
voorlichtingsbijeenkomst is daarmee voor
hen interessant, maar ook voor bestuurders,
management en kwaliteitsmedewerkers van
zorgorganisaties in de verpleging en
verzorging die behandelzorg bieden.
Meer informatie: www.actiz.nl

ZIN IN ZORG INSPIRATIEDAG
Werk je in de zorg en ben je op zoek naar
nieuwe inspiratie? tijdens de Zin in Zorg
inspiratiedag op 27 oktober 2016 in het
Dominicanenklooster in Huissen, kun je mee
op zoek naar het 'geheim van de zorg'
Reliëf
Houttuinlaan 5a
3447 GM Woerden

Lees meer op: www.vilans.nl
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WORKSHOPS

BOEK, AUDIO EN PUBLICATIES

IN GESPREK MET MENSEN MET DEMENTIE

TIPS VOOR MANTELZORGERS

In deze interactieve workshop leer je door
goed te luisteren naar de verschillende
fragmenten die iemand die dementeert
vertelt, oor en oog te krijgen voor datgene
wat op dit moment voor hem of haar
belangrijk is. Dinsdag 1 november 2016,
van 13.00 tot 16.00 uur.
Houttuinlaan 5 te Woerden. Meer
informatie, zoals algemene voorwaarden
vind je op de website van de
Trainingswinkel. Op die website kun je je
ook aanmelden via een online formulier:

Mantelzorgers maken deel uit van het leven
van je cliënt. Zij kennen de cliënt meestal
lang, zijn ermee vertrouwd en zorgen
ervoor dat iemand zoveel mogelijk het leven
kan leiden zoals hij of zij dat gewend is. In
het zorgleefplan kan de inbreng van
mantelzorgers dan ook niet ontbreken.
Maar hoe doe je dat? Lees deze tips!
www.invoormantelzorg.nl/werkboek

www.zorgvoorbeter.nl

VERLOF DELEN MET EEN COLLEGA, MAG DAT?
STARTCONGRES WEEK VAN REFLECTIE
De Week van reflectie met Femke Halsma,
Ronnie van Diemen, Carlo Leget en Tineke
Abma, gaat op maandag
21 november 2016 in het ministerie van
VWS van start met het bijzondere congres
‘De mens centraal’. De Week van reflectie
congres is hét jaarlijkse netwerkevenement
in de zorg; de plek om kennis te delen en
elkaar te inspireren op het gebied van
goede zorg, ethiek, reflectie, moreel beraad,
zingeving, duurzaamheid en werkplezier.

Verlof delen met een collega die mantelzorg
verleent. Het kan een oplossing zijn
wanneer alle verlofmogelijkheden zijn
opgebruikt. Maar alleen onder deze
voorwaarden. Het delen van verlof kan
alleen een oplossing bieden als voor de
aanvrager andere verlofmogelijkheden,
zoals zorgverlof of calamiteitenverlof,
onvoldoende toereikend zijn. Sinds 1 juli
2015 zijn de mogelijkheden voor het
opnemen van zorgverlof uitgebreid.
Meer weten over welke verlofregeling past
in welke situatie? lees het boek Vormen
van Verlof van Harry van Drongelen.

Meer informatie: www.zorgethiek.nu
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OUDER WORDEN ALS SPIRITUELE WEG

FKR-COR THEMADAG

Ouder worden als spirituele weg: een audioretraite voor ouderen om de diepere
dimensie van het bestaan levend te houden
en vruchtbaar te maken. Moeilijke vragen
worden niet uit de weg gegaan. Geschreven
door Piet van Breemen sj (80+), specialist
ignatiaanse spiritualiteit. Je kunt de
podcasts beluisteren op:
www.biddenonderweg.org/ouderworden of
downloaden op je smartphone of tablet via
de App van Bidden Onderweg (iOS en
Android). Een initiatief van het Platform
voor ignatiaanse spiritualiteit van de
jezuïeten.

Wij hopen dat u de FKR-COR themadag als
inspirerend heeft ervaren, wij vanuit de KNR
in ieder geval wel. Indien u opmerkingen of
suggesties heeft, graag een reactie naar:
a.vente@knr.nl

VOLGENDE COR-NIEUWS

DICHTBUNDEL 'EENZAAM MAAR NIET
ALLEEN'
Dementie als inspiratiebron voor gedichten.
Rolf Lucas van ZorgAccent brengt
dichtbundel 'Eenzaam maar niet alleen uit'.
Mensen met dementie kunnen zich soms
eenzaam voelen. Met deze gedichten wil
Rolf laten zien dat ze niet alleen zijn.
De Dichtbundel is van ZorgAccent.
Prijs: € 10,- / Ledenprijs: € 8,50. Een deel
van de opbrengst komt ten goede aan de
Alzheimer cafés. Te bestellen op:
http://www.zorgaccent.nl/eenzaam-maar-niet-alleen

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.
COR-Nieuws 2016
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Het volgende COR-Nieuws wordt begin
december 2016 verzonden. De deadline
voor de volgende editie is
18 november 2016.

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.
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