VERGADERING:

DATUM:

Kwetsbare Ouderen

09-02-2021

AGENDA:
Voorzitter: Ingrid Lodder.
Aanwezig: Alleen behalve afwezigen.
Afwezig: Hanneke en Annette.
1.
2.

Opening
Mededelingen en aanvullingen agenda
Vraag door Ingrid vanuit Marjolein (Stichting Gezond): Wie vind het prettig om fysiek te
vergaderen op 1,5m afstand? Inventarisatie is wenselijk. Beschikbare vergaderruimte: De
Boomgaard.
Open vraag voor TANDEM: Is er bij TANDEM een mogelijkheid om de vergadering bij te
wonen? De werkgroep zou dit aanwezigheid prettig vinden. Petra Vanen van TENDAM heeft
een presentatie gegeven in het verleden: Vraag: Is het raadzaam om Petra toe te voegen?

Roos
Ingrid

3.
4.

Rondje welbevinden. Hoe gaat het met iedereen?
Bespreken notulen vergadering d.d. november 2020
Geen aanpassingen of opmerkingen.
Eenzaamheid onder kwetsbare mensen en mogelijkheden bij TOM in de buurt. (TOM)
Dagbesteding in Alphen voor somatiek hebben plaatsen beschikbaar. Dus mochten er
mensen verlegen zitten om dagbesteding. Meer informatie is op te vragen bij Conny.

Ingrid
Ingrid

5.

Connie geeft uitleg over het proces namens TOM in de buurt:
Op dit moment komen er cliënten vanuit verschillende hoeken. Via welzijn op recept,
bereikbare dienst, huisartsen verwijzen door, op allerlei wijzen kunnen mensen contact
opnemen. Of via de buurvrouw:
Wanneer het signaal bij TOM binnen komt zijn zij verplicht om daar navolging aan te geven
en nemen dan contact op met client
Door de corona ligt veel vrijwilligers werk stil en zijn hobby’s zoals bridgen niet altijd meer
mogelijk. TOM is nog wel actief, helaas beperkt. Connie had graag contact gehad met de
stek soos, om te kijken hoe er corona proof activiteiten worden georganiseerd. Sjoelen en
bingo, met 30 man. Ze hebben daar ruimte voor. Op het moment dat zij dat wilde oppakken
kwam de lockdown. Dat staat nog steeds op het lijstje.
Wat gebeurd er op dit moment wel tijdens de corona?
- Cliënten worden gebeld. 1 Keer per week is er een telefonisch praatje. Hiervoor kunnen
mensen aangemeld worden. Informeer eerst even of er ruimte is. Er zijn wat vrijwilligers.
Maar dat zijn er niet veel.
- Groepen: Er zijn een paar groepen actief. Het zijn helaas niet meer de grote groep van
voorheen. Er mogen nu 4 tot 6 mensen in de raadhuiszaal.
Maandag ochtend groep: Op dit moment 4 mannen, allemaal met een vorm van dementie.
Deze groep is vol. Voorheen waren dit 12 deelnemers.
Woensdag (om de week) Vrouwengroep. Van 11:00 uur tot 14:00 uur. Deze groep is vol. Er
is helaas een wachtlijst voor de groep.
Conny geeft aan dat TOM graag meer groepen wilt starten. Misschien tijdens de komende
weken meer ontwikkeling. Voorheen konden mensen 1 a 2 keer per week komen. Dat kan
nu niet. Tom heeft er toen voor gekozen om mensen een halve dag te laten komen. Dan
kunnen ze 2x 4 mensen ontvangen.
Algemene nummer TOM in de buurt: 088-9004567.
* Er is een wachtlijst maar mensen kunnen zeker aangemeld worden.
Er is ook dagbesteding in Alphen van activite. Dit is een ontmoetingsgroep.
Locaties: de vrienden, de oude wereld en de hazelaar. Voor meer informatie of het
aanmelden van een client kunt u contact opnemen met Conny van TOM in de buurt.

Conny

Tijdens de vergadering wordt er ook gesproken over Esther Thesing. Werkzaam als sociaal
makelaar in Boskoop. Zij is ook actief in de snijdelwijk bij de Marokkaanse bevolking. Wat
doet zij op dit moment? Door middel van bezoekjes in snijdelwijk, deur aan deur. Goed
contact met de moskee. Inventariseert daar de behoefte. Stimuleert het zelf initiatief nemen
om een activiteit te starten. Tel: 06-34864675.
Tjitske geeft aan dat er ook nog een andere collega actief is in de Snijdelwijk. De naam is
helaas niet bekent. De vraag is of Esther daarvan op de hoogte is?
Algemene opmerking n.a.v. de besproken initiatieven:
Het zou prettig zijn als we meer van elkaars activiteiten weten ten behoeve van de
kwetsbare in Boskoop. Hoe kunnen we dat bewerkstelligen? Er zou een verbindende factor
gezocht moeten worden.
Ingrid geeft aan: Er is een sociale kaart van Boskoop gemaakt met alle zorgverleners en . Als
je inlogt bij stichting gezond is deze terug te vinden.
Toevoeging Connie: In de folder komen geen telefoonnummers!
Verbetervoorstel: Alle initiatieven in kaart laten brengen voor Boskoop. Zodat de sociale
kaart socialer wordt.
6.

Eenzaamheid onder kwetsbare mensen nav column Volkskrant. Journalist Margriet
Oostveen liep in Boskoop mee met de voordeur gesprekken. De column heet: Waarom we
oude mensen al veel te lang als dor hout hebben behandeld. * De column is terug te vinden
in de email van 28-01-2021 verstuurd door Ingrid Lodder.
Tjitske geeft aan dat haar oog op de column viel. Het zegt iets over hoe wij in Nederland met
elkaar omgaan in de samenleving. Hoe het systeem is ingericht. Dat mensen zo lang mogelijk
zelfstandig wonen. Maar dat er soms ook eenzaamheid achter de voordeur plaats vind. Dit
hebben wij niet altijd door als mensen zich nog kunnen redden of niet bij de huisarts (ha)
komen. Tjitske en Conny geven samen toelichting op de column omdat er veel overlap was.
Ze zijn benieuwd hoe de andere leden van de werkgroep denken over deze stelling.
Er wordt toelichting gegeven over de rode kruis actie die uitgevoerd werd door vrijwilligers
van het rode kruis. Ingrid vraagt: Is er ook een apart initiatief vanuit de gemeente? Conny
ligt toe: Dit gaat om dezelfde actie. Afgelopen mei 2020, en vlak voor de feestdagen is er
een inventarisatie geweest om ouderen te bezoeken. Hoe gaat het? Welke behoeftes zijn
er? Kunnen wij daar direct op inspelen? Conny was bij de actie in mei en geeft nog wat
toelichting.
Tjitske heeft vanuit dat initiatief een casus op kunnen pakken vanuit WMO. Heeft dat ook
voor andere disciplines iets opgeleverd? Er komt geen voorbeeld uit de werkgroep.
Ingrid geeft aan het een prachtig initiatief te vinden! Ze geeft ook aan dat er bij de
huisartsen geen kennis was het van initiatief. Het zou wenselijk zijn als de huisartsen daar
ook in worden meegenomen.
Een andere vraag vanuit de werkgroep was: Wordt er rekening gehouden met de privacy?
Conny geeft aan: Dat is een punt.
Ingrid: er stonden 2 cliënten in het verslag die in beeld zijn bij de huisartsenpraktijk. De
praktijk is er actief mee bezig. In het verslag staat dat er eenzaamheid is. Wordt er dan niet
langs elkaar heen gewerkt?
Conny geeft aan dat de cliënten het soms lastig vinden uit aan te geven wie er allemaal
betrokken is. Ze moet dan goed doorvragen. Maar het kan ook gebeuren dat ze een client
op pakt die ook een WOZ heeft. Mensen kunnen het soms slecht benoemen.
José geeft aan: Eenzaam zijn en eenzaam voelen zijn twee verschillende dingen.
Welke discipline zou het belangrijkste zijn: Wie is de spil? Wie is je huisarts. Dat is haar
beleving de belangrijkste. Jose geeft aan: Soms zijn de mensen niet op de hoogte waarvan
elke hulpverlener is.
Ingrid: Wordt er een behandelplan gemaakt? Conny: Nee er wordt doorverwezen. Mensen
met een niet pluis gevoel of onderbuik gevoel -> Tom in de buurt.
Wie verwijst er door naar Conny: Huisartsen, kinderen, mensen kunnen zelf bellen.
Er wordt gesproken over de folder: Heeft u behoefte aan contact?

Tjitske

Brigitte veerman: In hoeverre ? Je kan niet alles voor de mensen doen. Er zijn heel veel
mensen, er is niet voor heel veel mensen wat. In hoeverre kan jij het dan doen? Want als jij
het voor de hele praktijk toen heb je er een dagtaak aan. Door bejaardenhuizen weg.
Ingrid geeft aan: Binnen hun praktijk zijn er 5 mensen bekend.
Tjitske geeft aan: Binnen de woonzorg centra zijn er ook beperkingen i.v.m. de corona.
Tip ter evaluatie van het proces:
Proberen te stroomlijnen -> Huisartsen praktijken op de hoogte stellen van het initiatief. En
dat het duidelijk is wat de vervolgstappen zijn. Wordt er een behandelplan gemaakt? Waar
worden de mensen naartoe verwezen? Wanneer de huisarts dergelijke informatie ontvangt
kunnen zij inhaken op de andere hoeken.

7.

8.

9.

10.

Conny geeft aan dit op te gaan pakken bij haar klanten.
Positieve gezondheid
Tijdens de vergadering is er opnieuw gesproken over het model voor positieve gezondheid.
De centrale vraag is: Wie werkt er al mee? Is er behoefte aan scholing? Gebruikt de
thuiszorg in Boskoop dit ook al? Natasja: Er wordt nog niet actief mee gewerkt. Annemieke
en Natasha hebben dit wel als wens. Ze wilt graag een cursus volgen.
De rest van de zorgverleners: Leonie (oefentherapie Boskoop) en Jose (ergotherapie)
werken ermee. Transmuraal centrum heeft de cursus ook. Vierstroom breed wordt wel de
positieve gezondheid uitgezet. Wordt vervolgd!
Corona Vaccinatie ouderen
Carola: De huisartsen hebben daar voor nu nog geen rol in. De GGD is druk bezig om 80+ en
90+ aan het oproepen. Carola roept op: Mochten jullie geluiden horen dat mensen wachten
totdat de huisarts gaat oproepen. Stimuleer mensen om dan toch gehoor te geven aan de
vaccinatie oproep van de GGD. Carola heeft nog geen zicht op wanneer zij vaccinaties
kunnen gaan verstrekken.
Conny: Automaatje is actief om mensen naar de locaties te brengen. Vervoer moet geen
belemmering zijn.
Natasha heeft een goede ervaring bij de GGD in Leiden!
KO in Vital Health
Roos: Dat gaan over de ouderen module in vital heatlh. Er is een tijd geleden een scholing
geweest, zodat iedereen in de ouderen module kon en dan via de POH van de ha
deelgemaakt worden van een groep. Is dat al uitgeprobeerd en hoe loopt het?
Connie zegt: Hoe vinden wij elkaar?
Ingrid geeft aan: Zij geeft het zorgteam aan. Dus wil je betrokken zijn dan is het de
bedoeling dat je een uitnodiging indient bij Ingrid. Roos geeft aan: Ga het gebruiken als het
nodig is!
Afsluiting – Rondvraag
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