VG-BelangenPlatform Drenthe
Voor een beter bestaan van mensen met een verstandelijke handicap
Nieuwsbrief van VG-BelangenPlatform Drenthe,
3 november 2014, vierde jaargang, nummer 10.
Deze nieuwsbrief is bestemd voor iedereen, die op de hoogte wil blijven van ontwikkelingen binnen de
zorg voor mensen met een verstandelijke beperking in de provincie Drenthe.
Als u iemand kent voor wie deze nieuwsbrief ook interessant is, wilt u deze dan doorsturen?

Aanmelden voor de nieuwsbrief: stuur een e-mail met daarin uw naam en adresgegevens o.v.v.
aanmelden nieuwsbrief naar secretariaat@vgbelangenplatform-drenthe.nl.
Is uw mailadres gewijzigd? Geef dit a.u.b. samen met uw adresgegevens tijdig door.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Nieuwe website voor mensen met verstandelijke beperking
Expertisecentrum Advisium heeft een nieuwe website gemaakt met
laagdrempelige teksten en filmpjes voor cliënten en professionals. Via
de nieuwe website stellen onder meer artsen, gedrags-wetenschappers,
ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten en maatschappelijk
werkers hun kennis kosteloos ter beschikking aan verwijzers en
verzorgers.
De site, met onderwerpen zoals gezondheid, gedrag, communicatie, kind
en gezin, leren en levensvragen, is bedoeld voor cliënten, ouders,
huisartsen, specialisten, gemeenten en andere verwijzers.
De website van het expertisecentrum Advisium is hier te bekijken.
(Bron: nieuwsbrief Klik, 2-10-14)

Mensen met pgb nog steeds niet geïnformeerd

Per Saldo, belangenvereniging van mensen met
een pgb, meldt, dat zo’n 50.000 mensen nog
steeds niet op de hoogte zijn van wat er allemaal
voor hen gaat veranderen. Het betreft hier mensen
die persoonlijke verzorging of verpleging nodig
hebben en die deze nu kopen via de AWBZ, maar deze zorginkoop gaat
over naar de zorgverzekeraars. Volgens Per Saldo zijn de
zorgverzekeraars van plan om 15 procent minder te betalen dan wat
mensen nu ontvangen.
Voor meer informatie klik hier. (Bron: Skipr, 30-10-14)

Fitheidstest kan achteruitgang oudere cliënt voorspellen
Omdat de levensverwachting van mensen met een
verstandelijke beperking toeneemt, zijn fitheidstesten
nodig om de zorg voor deze verouderende
bevolkingsgroep te verbeteren. Op dit onderwerp is
Alyt Oppewal gepromoveerd. Haar proefschrift gaat
over het meten van lichamelijke fitheid bij ouderen met
een verstandelijke beperking. Fitheidstesten kunnen een belangrijk
middel zijn in het optimaliseren van de zorg voor deze verouderende
bevolkingsgroep. Voor uitgebreide informatie over dit onderwerp,
klik hier. (Bron: Klik, oktober ’14)
Thomashuizen - antwoorden op Kamervragen
Naar aanleiding van krantenpublicaties in de zomer over de
bedrijfsvoering van de Thomashuizen zijn door diverse Kamerleden
vragen gesteld. De vragen van het Kamerlid Leijten (SP) zijn
deze week beantwoord. Die antwoorden zijn hier te lezen.
(Bron: docu-alert nr. 135)
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“Meepraten over zorginkoop” voor cliëntenraden
LSR en KansPLus hebben samen een nieuwe
website gemaakt voor cliëntenraden van
zorginstellingen. Deze website met de naam
“meepratenover-zorginkoop” geeft informatie
en adviezen over de mogelijkheden van
cliëntenraden bij de zorginkoop van langdurige zorg door zorgkantoren.
Om de website te kunnen bekijken , klik hier.
(Bron: docu-alert nr. 135)

Passend Onderwijs
Ieder(in) wil samen met de andere
ouderorganisaties weten wat de
ervaringen van u zijn met passend
onderwijs. Alle scholen zijn volop bezig
met hun lesprogramma’s. Komt passend onderwijs na de invoering
op 1 augustus inmiddels op stoom? Het delen van deze informatie helpt
om de invoering van passend onderwijs te kunnen volgen en bij te
sturen waar nodig. Daarom overleggen sectorraden, vakbonden,
Ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschappen, Steunpunt
Medezeggenschap Passend Onderwijs, de algemene en specifieke
ouderorganisaties met elkaar.
Ieder(in) wil graag van ouders en kinderen horen wat ze merken van de
invoering van passend onderwijs. Is er veel voor de kinderen veranderd?
Is de ondersteuning nu beter geregeld en wat merken kinderen in de
klas? Zijn er ook zaken waar ouders zich zorgen over maken of die
misschien nu niet goed lopen. Zijn er echte knelpunten? Zijn er scholen
die voorgedragen kunnen worden als goed voorbeeld? Neemt u dan
contact op met het Ieder(in)Meldpunt:
Telefoon 030 - 297 04 04 of via E-mail: meldpunt@iederin.nl
Openingstijden Meldpunt: dinsdag en woensdag: 13.00 - 16.00 uur;
donderdag en vrijdag: 09.30 - 12.30 uur

Zorg blind voor kwalen oudere gehandicapte
Ouderen met een verstandelijke beperking hebben vaker dan gemiddeld
last van obesitas en diabetes. Daarmee lopen ze meer risico op hart- en
vaatziekten. Toch worden deze risico's vaak over het hoofd gezien.
Dat constateert Channa de Winter, arts verstandelijk gehandicapten bij
Reinaerde.
Naast aangeboren risicofactoren en een ongezonde leefstijl krijgen
mensen met een verstandelijke beperking bovendien vaak ten onrechte
gedragsregulerende medicijnen voorgeschreven bij probleemgedrag als
agressie en zelfverwonding. Deze medicijnen verhogen de kans op
obesitas, diabetes en hart- en vaatziekten.
Voor uitgebreide informatie over dit onderwerp, klik hier.
(Bron: Skipr, 14-10-14)

Vergeten groep toch rechtstreeks naar Wlz
Er is een einde gekomen aan de onzekerheid
waarin veel budgethouders en/of hun ouders
verkeerden over de zgn. vergeten groep, zo’n
14.000 mensen met een ernstige beperking die nu
nog ambulant wonen. Staatssecretaris Van Rijn
heeft bekend gemaakt dat deze groep mensen regelrecht kan instromen
in de Wlz. Voor meer informatie, klik hier.
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Ieder(in) en Per Saldo hebben een
speciaal informatiepunt geopend
voor vragen over de zgn. “vergeten
groep”. Voor meer informatie over die
‘vergeten groep’ en over het informatiepunt klik hier ,hier en hier.
(Bron: Per Saldo, 14-10-14 en Docu-alert nr. 137)

Ziekte en pijn herkennen
De beleving van pijn bij cliënten met een verstandelijke beperking is een
ingewikkeld probleem. Sommige cliënten laten bijna nooit merken dat ze
pijn hebben, anderen zeggen voortdurend dat hun lijf op allerlei plekken
zeer doet. Over dit onderwerp kunt u meer lezen door hier te klikken.
(Bron: Klik, oktober ’14)

JarKey Pottenopener FROST

Een makkelijke potopener! Door de opener op de
rand van de pot te zetten met de haak onder de
dekselrand laat u met een kleine inspanning de
lucht in de pot stromen, waardoor het deksel
gemakkelijk te openen is. Dit voorkomt belasting
van de pols. Geschikt voor het openen van potten
met een diameter tot 10 cm. Het is een
verrassing welke kleur je krijgt. Deze opener is te
verkrijgen via de PerSaldo winkel. Om de pottenopener te kunnen
bestellen, klik hier.
(Bron: PerSaldo, 3-11-14)

Opnieuw herindicatie
In de komende jaren zullen alle pgb-houders te maken krijgen met
(opnieuw) een herindicatie. In de Jeugdwet, in de Wmo, in de Zvw en
ook in de Wlz. Dat geldt ook voor degenen die nu een langdurende
indicatie hebben van maximaal 15 jaar.
Voor meer informatie over dit onderwerp, klik hier.

PGB-houder zelf verantwoordelijk
Een PGB-houder blijft zelf verantwoordelijk voor zijn of
haar (financiële) handelingen, ook al regelt iemand
anders de pgb-zaken.
Het is daarom zaak om op de hoogte te blijven, want de
persoon die alles voor een pgb-houder regelt is daarvoor
niet aansprakelijk te stellen. Wel kan deze persoon
gevraagd worden u als pgb-houder goed voor te lichten, zodat uzelf een
weloverwogen besluit kunt nemen.

Agenda en activiteiten
6 november 2014

Auticafe
Lokatie: Confiance NOVO
Kochstraat 1-17, 9728 KA Groningen.
Tijd: 19.30 uur – 21.30 uur

Het VG-BelangenPlatform Drenthe werkt samen met
Dit Koningskind,
Kansplus,
Sien,
Zorgbelang Drenthe,
Mee-Drenthe,
Fonds Verstandelijk Gehandicapten,

VG-BelangenPlatform Groningen,
VG-BelangenPlatform Friesland,
Stichting Downsyndroom,
Familievereniging De Trans,
Stichting Osani,
Ieder(in).
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(voor een bezoek aan de websites: klik op de namen van de instellingen)

Het werk van het VG-BelangenPlatform Drenthe wordt mede mogelijk gemaakt en
ondersteund door het Fonds Verstandelijk Gehandicapten.
Kreeg u deze nieuwsbrief van iemand anders digitaal doorgestuurd, maar wilt u het in de toekomst zelf
ontvangen, klik dan voor de aanmelding op secretariaat@vgbelangenplatform-drenthe.nl.
Indien u geen prijs stelt op het ontvangen van deze nieuwsbrief en van informatie van en over het VGBelangenPlatform Drenthe, dan kunt u zich eenvoudig uitschrijven door te klikken op Uitschrijven.
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