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Van het bestuur
Dit is al weer het laatste nummer van dit jaar. Een jaar waarin
aandacht werd besteed aan langer zelfstandig thuis wonen. Het
krijgen van de juiste zorg en geschikte woningen zijn voor veel
mensen een probleem.
Ook de stapeling van kosten, en veel kosten die daarmee samen
hangen, worden niet alleen voor de minima, maar ook voor mensen
met een middeninkomen, problematisch.
Hopelijk slaagt het nieuwe kabinet in het invoeren van een regeling
eigen bijdrage Wmo die veel lager en voor iedereen gelijk is. Dus
niet meer inkomens afhankelijk of per gemeente verschillend. In
deze Nieuwsbrief kunt u er meer over deze onderwerpen lezen.
Ons bestuurslid en voorzitter van de werkgroep Openbare
Toegankelijkheid Rob Wagemans gaat ons verlaten, want hij zal in
februari naar Zwolle verhuizen. Rob heeft een grote kennis op het
gebied van toegankelijkheid en goede contacten met gemeente en
organisaties. Wij zullen die missen. Rob, heel veel dank voor jouw
inzet de afgelopen jaren! En wij wensen je veel geluk en succes in
je nieuwe woonplaats.
De website van het platform was een beetje achterhaald. Daarom
wordt er momenteel gewerkt met een nieuwe website. Hier en daar
moeten zaken nog worden aangepast. Voor opmerkingen houden
wij ons zeer aanbevolen.
Over een paar weken, op 12 december, komen wij weer bij elkaar
voor ons jaarlijkse kerstdiner. De uitnodiging heeft u inmiddels
ontvangen. Wij hopen een gezellige en sfeervolle middag te
hebben. Vorig jaar was een groot succes. U kunt zich nog opgeven.
Wij wensen u goede feestdagen en een gelukkig Nieuw Jaar in een
zo goed mogelijke gezondheid..
Met vriendelijke groeten, namens het bestuur,
Carine Schaap- de Bruijn
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Werkgroep Scholenvoorlichting – toegevoegde
waarde voor de leerlingen
Wij willen graag weer deelnemen omdat het een enorme
toevoeging geeft aan de ontwikkeling van onze leerlingen’ was een
reactie die we kregen op onze jaarlijkse oproep aan de scholen om
zich in te schrijven voor onze workshops. Op een betere manier kan
ik niet verwoorden wat het belang is van de activiteiten van onze
werkgroep scholenvoorlichting.
Tegelijkertijd onderstreept dit citaat ook de reden waarom onze
vrijwilligers zo gemotiveerd blijven mee te doen met de workshops.
Daarnaast geeft het werken met kinderen ontzettend veel
voldoening. Zo veel zelfs dat onze vrijwilligers er niet aan denken te
stoppen. Toch ziet een enkeling zich af en toe helaas genoodzaakt
zijn of haar voorlichtingsactiviteiten voor de scholen te beëindigen.
Bent u nieuwsgierig hoe het er aan toe gaat en zou u zelf een
workshop willen meemaken of ons vrijwilligersteam willen
versterken, neem dan contact op met de secretaris van het
Platform,
mevrouw
C.J.
den
Hoed
Email
info@platformgehandicaptenlv.nl of met de coördinator van het
scholenproject,
mevrouw
M.
Ford
Email
mthfordclaasen@gmail.com. Mevrouw Ford is ook telefonisch te
bereiken op 06 510 49 265.

Meldactie Stapeling zorgkosten
Inleiding
Te veel mensen met een beperking hebben te maken met een
stapeling van zorgkosten. Kosten voor zorg en ondersteuning zijn
de
afgelopen
jaren
verdubbeld.
Onder
andere
woningaanpassingen, huishoudelijke hulp en hulpmiddelen zijn
duurder
geworden,
terwijl
veel
tegemoetkomingen
en
compensatieregelingen zijn wegbezuinigd. Mensen raken hierdoor
in financiële problemen of zien af van noodzakelijke zorg.
Het aantal mensen dat te maken heeft met een stapeling van
zorgkosten is de afgelopen jaren toegenomen. Uit een recente brief
aan de Kamer van VWS blijkt dat meer dan 615.000 mensen te
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Wmo of Wlz. In de Radar-uitzending van 1 mei riep Illya Soffer,
directeur van Ieder(in), mensen daarom op hun hoge kosten voor
zorg en ondersteuning te melden bij het Nationale Zorgnummer. In
de daaropvolgende maanden deden 265 mensen daar hun
persoonlijke verhaal.
Uit de meldingen blijkt een stijging van zorgkosten. Ze bevestigen
de conclusies van onderzoek van Nibud en Ieder(in) uit 2016
waaruit blijkt dat de zorgkosten voor mensen die veel zorg nodig
hebben in vijf jaar zijn verdubbeld.
Veel van de melders hebben moeite rond te komen. Sommigen
staan voor de keuze: “Laat ik mijn schulden oplopen of zeg ik mijn
zorg op?”. Wat verder opvalt is dat tijdige informatie en voorlichting
over eigen bijdragen en bijkomende kosten te wensen over laat.
De extra kosten zijn veel breder dan algemeen wordt aangenomen
en zijn daarom, behalve voor de zorggebruiker zelf, nergens echt in
zicht. Naar de werkelijke zorgkosten die iemand maakt en de hoogte
van
het
besteedbaar
inkomen,
wordt
niet
gekeken.
Compensatieregelingen zijn per gemeente verschillend en vaak
alleen beschikbaar voor mensen met een inkomen rond het sociaal
minimum, niet voor mensen met een inkomen (net) daarboven. Ze
dekken vaak slechts een fractie van het totaal.

Totaal aantal meldingen: 265
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1. Door zorg in de schulden, of opzeggen van zorg?
Vrijwel alle melders laten weten dat de recente stijging van de
zorgkosten ertoe heeft geleid dat ze flink interen op spaartegoeden.
Veel van hen komen structureel geld tekort aan het einde van de
maand. Zij staan voor de keuze: “Laat ik mijn schulden oplopen of
zeg ik mijn zorg op?”.

2. Zorg- en leefkosten veel breder dan algemeen aangenomen
Een deel van melders was heel gedetailleerd in de onderbouwing
van de kosten. Ze laten zien dat de extra kosten die zij hebben
wegens hun beperking, veel breder zijn dan alleen de directe kosten
voor zorg en ondersteuning.
Om deel te nemen aan de samenleving hebben melders veel
verschillende kosten. Die komen bovenop gangbare kosten zoals het
eigen risico voor de zorgverzekering, een aanvullende
zorgverzekering en eigen bijdragen aan maatwerkvoorzieningen uit
de Wmo of zorg uit de Wlz.
Wat vaak onbekend is, is dat mensen ook kosten hebben aan
algemene voorzieningen. Bijvoorbeeld voor niet vergoede medicijnen
of eigen betalingen voor hulpmiddelen, maar ook hogere woon- en
leefkosten. Denk bijvoorbeeld aan kosten van keuringen voor een
parkeervergunning, hoge servicekosten bij aangepast wonen, een
hogere energierekening, kosten vanwege een dieet en extra kosten
die worden gemaakt om te kunnen werken of naar school te kunnen.
Wat de werkelijke kosten zijn voor mensen die veel zorg en
ondersteuning nodig hebben is vaak alleen voor henzelf duidelijk.
Instanties hebben zelden zicht op het totaalplaatje. Dat maakt sturen
op passende compensatie voor hen die financieel in de knel komen
heel ingewikkeld. Vroegere fiscale compensaties en tegemoetkoming
zijn versoberd of afgeschaft. Sinds 2014 zijn gemeenten hiervoor
verantwoordelijk. De manier waarop gemeenten hier uitvoering aan
geven, verschilt enorm.
Vaak blijft onderbelicht dat ook mantelzorgers en kinderen
die opgroeien in gezinnen waar een van de leden een
chronische ziekte of beperking heeft, een deel van de lasten
en kosten dragen.
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3. Gebrek aan informatie, geen zicht op te verwachten kosten
Het zorglandschap is ingewikkeld. Uit de meldingen blijkt dat veel
mensen een gebrek aan informatie ervaren. Welke mogelijkheden
voor zorg en ondersteuning zijn er? Welke kosten voor eigen
bijdragen en eigen betalingen zijn daaraan verbonden? Bij wie kan
ik terecht met mijn vragen? Wat zijn mijn rechten?
Op basis van beschikbare digitale informatie, folders en
keukentafelgesprekken voelen veel mensen zich nog steeds niet
zeker genoeg om een goede beslissing te kunnen nemen over de
zorg die ze nodig hebben. Ze kunnen de (financiële) consequenties
van die keuzes niet goed overzien, zelfs niet als zij gebruik maken
van advies van naasten of professionele adviseurs.
Het CAK biedt een rekentool om de eigen bijdrage te berekenen.
Maar deze tool is zowel voor de mensen om wie het gaat, als voor
indicatiestellers van het CIZ niet altijd even gemakkelijk in te vullen.
Bovendien geeft deze rekentool slechts een indicatie van een deel
van de totale kosten.
Het echte inzicht in de eigen bijdragen en betalingen pas komt als
de beschikking van het CAK - vaak drie maanden later - op de
deurmat valt. Veel mensen geven aan graag eerder geweten te
hebben wat zij voor de zorg en ondersteuning moeten gaan
betalen.
4. Zorgverzekering dekt de lading niet (meer)
Veel meldingen gaan over kosten die niet vergoed worden door de
zorgverzekeraar. Eigen betalingen voor ziekenvervoer en voor
hulpmiddelen
bijvoorbeeld.
Voor
hulpmiddelen
uit
de
Zorgverzekeringswet zoals een gehoorapparaat of orthopedische
schoenen betalen mensen een aanzienlijk deel van de rekening
zelf. Ook moeten mensen steeds vaker zelf (een deel van) de
medicijnrekening betalen.
Veel mensen melden ook de hogere premies voor aanvullende
verzekeringen, terwijl de dekking in deze verzekeringen de
afgelopen jaren juist minder is geworden.
(Bron: Ieder(in))
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College voor de Rechten van de Mens
Het College voor de Rechten van de Mens heeft onlangs in vier
zaken geoordeeld dat er sprake is van discriminatie op grond van
handicap of ziekte. Kort na de ratificatie van het VN-verdrag is de
Wet Gelijke Behandeling op grond van handicap of chronische
uitgebreid met goederen en diensten. .
Voelt iemand zich gediscrimineerd vanwege zijn handicap of ziekte,
dan kan hij het College voor de Rechten van de Mens vragen
hierover een oordeel te geven. Het college onderzoekt of er sprake is
van verboden onderscheid (discriminatie). Mensen voelden zich bij
een bank, een grote winkel, woningbouwvereniging of om lid te
worden van een koor achtergesteld. In de recente oordelen is dit
verboden onderscheid vastgesteld.
Mocht u ook het idee hebben dat u wordt achtergesteld, dan kunt u
contact opnemen met het College voor de Rechten van de Mens. U
kunt bellen naar het College telefoonnummer 030 888 38 88 tijdens
het juridisch spreekuur of mail naar info@mensenrechten.nl. U kunt
uw verzoek, vraag of opmerking, ook per post verzenden. Vergeet
daarbij niet uw adres en telefoonnummer te vermelden. Het adres is
Postbus 16001, 3500 DA Utrecht
Stichting Inclusie & discriminatiebestrijding
Elke gemeente is verplicht om haar inwoners een antidiscriminatie
voorziening te bieden, waar men terecht kan voor ondersteuning bij
ervaren discriminatie. Stichting iDb verzorgt deze voorziening voor
onze gemeente.
Stichting iDb signaleert, voorkomt en bestrijdt discriminatie en
ongelijke behandeling in de regio Hollands Midden & Haaglanden.
Het gaat vaak om eenvoudiger zaken waarbij in eerste instantie meer
bemiddeling wordt geboden.
U kunt bellen naar deze Stichting telefoonnummer 070 302 86 86
(iedere werkdag van 9.00 tot 16.00 uur)
of mailen naar info@stichtingidb.nl. Het adres is Grote Markt 22,
2511 BG Den Haag of Postbus 598, 2501 CN Den Haag
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Einde stapeling kosten bij Wmo???

Om stapeling van eigen bijdragen te voorkomen, voert het kabinet
vanaf 2019 een
landelijk abonnementstarief in voor de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Huishoudens die gebruik
maken van Wmo-voorzieningen betalen vanaf dan 17,50 euro per
vier weken. De eigen bijdragen komen zo los te staan van gebruik,
inkomen, vermogen en samenstelling van het huishouden. Dit is een
prettige regeling voor mensen die veel zorg en ondersteuning nodig
hebben vanuit de Wmo.
Als bestuur van het Platform Gehandicapten LV hopen wij natuurlijk
dat deze maatregel door de Tweede Kamer aangenomen zal
worden. Zover is het echter nog niet.....
Huidige regeling leidt tot stapeling kosten
Als je ondersteuning krijgt via de Wet maatschappelijke
ondersteuning, zoals bijvoorbeeld hulp bij het doen van het
huishouden of een scootmobiel, betaal je voor iedere voorziening
afzonderlijk een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage
wordt bepaald door de gemeente waar je woont. Door de huidige
regeling van het betalen van een eigen bijdrage per voorziening
stapelen de kosten zich op voor de zorgvrager. Men wil graag een
eigen bijdrage die in het hele land gelijk is. Daarnaast wil men de
stapeling van kosten aanpakken en iets doen aan de regeldruk en
de regels vereenvoudigen voor cliënten.
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Hoe werkt het Wmo-abonnement
De nieuwe maatregel houdt in dat inwoners één vast bedrag van
17,50 euro per vier weken per huishouden betalen als ze gebruik
maken van ondersteuning vanuit de Wmo. Het speelt geen rol op
hoeveel ondersteuning er een beroep wordt gedaan.
Voor veel zorgvragers betekent dit in de praktijk een verlaging van
hun eigen bijdrage. Dit voelen gemeenten op hun beurt uiteraard in
hun portemonnee. Zij ontvangen daarom 145 miljoen van de
overheid die is bedoeld om de vereenvoudiging en verlaging van
eigen bijdragen op te vangen.
‘Run’ op de voorzieningen?

De partijen die betrokken zijn bij het opstellen van het regeerakkoord
zijn zich er van bewust dat de nieuwe maatregel een mogelijke ‘run’
op de Wmo-voorzieningen veroorzaakt.
‘Er moet daarom goed gemonitord worden. De regeling is bedoeld
voor de mensen die de hulp echt nodig hebben en erbij gebaat zijn
dat er één vaste eigen bijdrage is. Daarom zijn goede
keukentafelgesprekken en indicatiestellingen die door gemeenten
uitgevoerd worden van belang.
Invoering abonnementstarief
De invoering van het nieuwe systeem van een Wmo–
abonnementstarief neemt enige tijd in beslag. Het jaar 2018 is nodig
voor de uitwerking van de plannen, de communicatie en het
overzicht.
Per 2019 zou men dan van start kunnen gaan met de invoering.
Natuurlijk is het de bedoeling dat de maatregel structureel is en dus
ook in een volgende kabinetsperiode geldt.
Bron: Support Nieuws
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Hip zonder dip
Op vakantie miste ik Alex (nee, geen minnaar, maar mijn elro
(elektrische rolstoel)), nou eigenlijk niet zo zeer Alex, maar ik miste
de vrijheid die hij me geeft. Met een elro heb je zelf de controle,
bepaal je zelf waar je rijdt en hoe hard je rijdt. Met een elro rij je
naast iemand en zit je er niet voor. Hoef je dus ook niet te
schreeuwen, voor mijn gevoel moet ik dat om mij enigszins
verstaanbaar te maken.
Goed, ik miste Alex om die redenen, maar ik miste soms ook het
comfort. Alex zit als een luie stoel, achterover gekanteld helemaal.
Alex klinkt dus echt als de koning, maar Alex paste niet in de auto
en bleef dus thuis. Quickie ging mee. Mijn Quickie is mij ook lief,
zeker na zijn update. Ik heb voor mijn vakantie een mailtje gestuurd
naar Sunrise Medical, of zij mij konden helpen aan mooie, doch fijne
voorwieltjes. Daarbij hebben ze meteen mijn stoel even gecheckt én
in een wig (iets achterover) gezet. Op vakantie heb ik dus kunnen
ondervinden hoeveel beter dit zit, echt top, ben er erg blij mee!
Op vakantie zat ik dus in Quickie, heerlijk hip te wezen. Eerlijk
gezegd is mijn zithouding hierin een stuk beter, in elkaar zakken kan
niet, dus ik zit goed rechtop en heb geen stok achter de rug meer
nodig. Quickie heeft mij op hoge bergen gebracht (met grote dank
aan de duw power van manlief), maar het grote nadeel blijft het niet
zelf kunnen rollen. Ik zit dus voorop, ga voorop, maar heb geen
moer te vertellen.
Je voelt je toch een beetje Remy hoor, zo in je uppie. Vooral bij het
oversteken in New York, waar het mega druk is, wordt je een soort
van overspoeld door alle mensen om je heen. Manlief ziet waar hij
loopt, maar is van mening dat anderen ook uit hun eigen doppen
moeten kijken.
Dit doen ze niet, ze kijken vooral om zich heen, ik zit lager dan
verwacht en dat botst dan weleens, letterlijk. Zo komen mensen
soms minder zachtzinnig in aanraking met mij en ik met hen dus. Ik
zie vooral benen en billen in volle vaart op mij afkomen wanneer
manlief ertussendoor manoeuvreert, bij deze drukte heel veel billen
en benen. Dit heeft een nogal claustrofobisch effect.
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Je zou denken dat ik met al deze nadelen blij zou zijn weer
herenigd te zijn met Alex. En toch moet ik weer wennen. Is er
opnieuw de drempel, gevoelsmatig ben ik met Alex toch
'gehandicapter'.
Gevoelsmatig ben ik sneuer. Verdikkie, ik dacht dat ik dat al lang
en breed achter me gelaten had, waarom voel ik het dan toch zo?
Waarom voelt zelfs geduwd worden zonder eigen controle toch
minder erg dan mijn comfortabele Alex? Waarom heeft dat pookje
toch die invloed op mij?
Dit geeft denk ik heel goed aan dat er iets schort in de
beeldvorming en dat dat diep zit. Dat moet anders, dat lijkt me
duidelijk. Iemand in een elro is niet niemand, wij zijn ook
persoonlijkheden, mooie mensen, geen sneue gevallen. Ik moet
hier iets mee, met die beeldvorming. Iets fotografisch, ik ga daar
maar eens op broeden.
Hip zonder dip, flex in mijn Lex!
(Bron:Zorg en welzijn, Martine Reesink)

Jaarlijkse financiële bijdrage
voor 2018
Van de gemeente ontvangen wij geen subsidie meer. Dit betekent
voor ons dat wij met de jaarlijkse bijdrage en eventuele
sponsering ons programma zullen moeten rondkrijgen. Uw
bijdrage is daarom heel belangrijk. Wij verzoeken u om snel, als u
nog niet uw bijdrage hebt overgemaakt, deze te storten op onze
postrekening.

De jaarlijkse bijdrage is minimaal tien euro
(meer mag)

Gaarne storting op NL64INGB 000609301 00
t.n.v. Platform Gehandicapten Leidschendam-Voorburg
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Plan je toegankelijke reis
9292 introduceert een toegankelijke reisplanner
Toegankelijke reis kunt plannen. Toegankelijk, dat betekent dat de
vertrek-, overstap- en aankomsthaltes én voertuigen in je
reisadvies geschikt zijn voor bijvoorbeeld een rolstoel. Een mooie
stap voor mensen met een functiebeperking, maar ook erg handig
als je bijvoorbeeld reist met koffers of een kinderwagen.
Daarnaast lezen we in het reisadvies voor welke haltes voorzien
zijn van een blindegeleidelijn.
Zo werkt het
Met de planner kun je een volledig toegankelijke reis plannen. Je
vindt de planner onder ‘extra opties’ in het invoerscherm. Bij de
extra opties klik je op het rolstoelsymbool en vervolgens plan je je
reis. De toegankelijkheid van treinstations is gebaseerd op de
aanwezigheid van assistentieverlening. Je kunt ook feedback
leveren op je reis zodat de dienstverlening nog verder kan worden
verbeterd.
En nu verder
9292 vindt dat iedereen zijn of haar reis moet kunnen plannen met
het openbaar vervoer. Door deze planner te bouwen is dat voor
een grote groep mensen met een functie- en visuele beperking nu
ook mogelijk. Natuurlijk werken we verder aan de ontwikkeling van
de planner. Door gebruik te maken van de feedback en door
gebruikerstesten. Samen maken we het OV toegankelijker!
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De Gemeentepolis
Veel zorgkosten en een laag inkomen? De Gemeente helpt u met
deze zorgverzekering! Als u veel zorg nodig heeft, kunnen de
kosten erg oplopen. Dus een goede zorgverzekering is belangrijk.
Dat geldt natuurlijk ook als u een laag inkomen heeft.
De basisverzekering is verplicht, maar u kunt zelf kiezen of u een
aanvullende verzekering wilt. Met een goede aanvullende
verzekering krijgt u veel kosten wel vergoed. Wellicht is de
Gemeentepolis voor u interessant.
Meer vergoed met de Gemeentepolis!
De Gemeentepolis bestaat uit de basisverzekering en een
uitgebreide aanvullende verzekering. In de aanvullende
verzekering zitten veel vergoedingen die u met een andere
zorgverzekering waarschijnlijk niet vergoed krijgt.
De Gemeente betaalt mee aan de aanvullende verzekering
waardoor de premie voor u, in vergelijking met andere
zorgverzekeringen, laag is. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis
meeverzekerd bij hun ouder(s).
Aan u de keuze
Voor de Gemeentepolis kunt u kiezen uit twee zorgverzekeraars:
Menzis en Zorg en Zekerheid. Bij beide zorgverzekeraars kunt u
kiezen uit meerdere aanvullende verzekeringen. U kiest het pakket
dat het beste bij uw situatie past. Laat u keuze vooral afhangen van
de inhoud van de verzekering en de vergoedingen die de
verzekering dekt.
Als u elk jaar hoge zorgkosten heeft is het voor u wellicht voordelig
om voor een van de polissen te kiezen met een uitgebreide
dekking, inclusief verzekeren van het eigen risico. U betaalt wel
meer premie voor uw verzekering, maar u bent dan wel uitgebreid
verzekerd. Kiest u voor een verzekering met een minder
uitgebreide dekking en een lagere premie, dan moet u wel rekening
houden dat als u zelf, als u ziek wordt, de extra kosten moet
betalen.
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Wie kan zich aanmelden?
U kunt zich aanmelden voor de Gemeentepolis als u:
In Leidschendam –Voorburg woont en uw inkomen niet hoger is
dan 125% van de geldende bijstandsnorm.
Geen vermogen heeft dan de wettelijke norm.
Meer weten over welke vergoedingen in de pakketten zitten? Kijk op
www.gezondverzekerd.nl
Heeft u vragen?
Heeft u vragen over de verschillende vergoedingen? Bel dan met
Menzis of Zorg en Zekerheid. Heeft u algemene vragen, o.a. over de
inkomensgrenzen? Bel dan met de gemeente via 14070 (kies voor
optie 2; gemeente Leidschendam-Voorburg).
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Inwoners van de Gemeente Leidschendam-Voorburg blijen langer
zelfstandig thuis wonen. Enerezijds is dit de eigen wens, anderzijds
is dit ook het gevolg van de hervorming van de langdurige zorg,
met zwaardere eisen aan een verblijf in een instelling.
Langer thuis wonen vraagt om aangepaste voorzieningen in de
woning, maar ook om een andere zorgvraag en aandacht voor
sociaal
contact.
Men denkt wellicht aan het eerst aan ouderen, maar ook inwoners
met een lichamelijke of geestelijke beperking willen in ruime mate
zelf hun woonsituatie bepalen.
De informatiebijeenkomst op 28 september is druk bezocht. Zo’n
21 standjes werden bemenst door allerhande organisaties; van een
diëtistenpraktijk tot een ontlastende applicatie voor mantelzorgers
door KPN samen met Sensara.
Veel inwoners wisten de weg te vinden en Stichting Duivenvoorde
zat stampvol.
Wethouder Floor Kist opende de bijeenkomst met een persoonlijk
verhaal, evenals hoogleraar Martijn Huisman van het VU
Amsterdam die daarnaast landelijke en lokale cijfers deelde.
Het is belangrijk zowel te investeren in sociale contacten, als om
leren om te gaan met technologie.
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Op de informatiemarkt waren zo’n 30 vertegenwoordigers van 21
verschillende organisaties, bedrijven en instellingen op het gebied
van Langer Zelfstandig Wonen. Ook het Platform was met een
standje aanwezig.
Op de markt kregen bezoekers informatie over o.a.
brandveiligheid, voeding, thuiszorg, woningaanpassing en sociale
robots.
Gemeente en partners gaan de komende jaren verder met de
bewustwordingscampagne Voel je thuis, de kernboodschap van
het thema Langer zelfstandig wonen.
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ALZHEIMERCAFE

Elke tweede dinsdag van de maand. Het programma begint om
19.30 uur en eindigt om 21.00 uur.
Waar:
Wooncentrum De Mantel
Klaverweide 54 , 2272BV Voorburg
Inlichtingen:
Bel Woej via telefoonnummer 070-386 31 13
12 december 2017 ‘Wat is de rol van uw huisarts?’

Wat gebeurt er wanneer je voor het eerst met je
geheugenklachten naar de huisarts gaat? Volgt de huisarts
bepaalde richtlijnen? Wat is zijn werkwijze op het gebied van
doorverwijzen en het voorschrijven van medicatie wanneer er
sprake lijkt te zijn van een vorm vaan dementie? Wat is de rol van
de huisarts wanneer de diagnose dementie al is gesteld?
9 januari 2018 ‘Van liefdesrelatie naar zorgrelatie’

Je relatie met de liefde van je leven, waarmee je alles mee kon
delen, verandert naar een relatie waarin je de zorg voor iemand
met dementie draagt, met alles wat daarbij hoort. Hoe ga je om
met deze veranderingen? Is er n aast zorg voor iemand met
dementie ook ruimte voor jezelf?
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13 februari 2018 ‘Veilig in het verkeer?’

Als er sprake is van dementie wordt het vroeg of laat moeilijker
om aan het verkeer deel te nemen. Wat is dan nog verantwoord?
Wanneer is het punt bereikt dat iemand niet meer zelfstandig kan
autorijden, kan fietsen of met een scootmobiel op pad kan
gaan? Wat zijn de dilemma’s en wat zijn de mogelijkheden?

13 maart 2018 ‘Hoe vind ik mijn weg in een ander zorgstelsel?’

De veranderingen in het zorgstelsel hebben ook invloed op de
zorg voor mensen met dementie en hun naasten. Wat betekent
dit in het dagelijkse leven? Welke zorg is er nog beschikbaar en
wat wordt er vergoed en wat niet? Hoe kan ik zaken regelen?
Waar kan ik mij n vragen stallen en vooral hoe krijg ik een
antwoord.

10 april 2018 “Welke hulp is er allemaal voor mensen met
dementie?”
Een panel van de diverse hulpverleners die een rol spelen in het
verzorgingsproces rondom dementie zijn aanwezig. Zij vertellen
over hun werkzaamheden, hoe u bij hen terecht kan en war zij
voor u betekenen.
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Belangrijke telefoonnummers

Secretariaat Platform
Klachtentelefoon Platform
Brandweer — Ambulance
Politie — spoedeisende hulp
Politie- spoedeisende hulp
voor doven en slechthorenden

070 327 64 00
070 387 17 04
112

Politie — niet dringend
Politie — niet dringend
voor doven en slechthorenden
SOS telefonisch hulpdienst
(Sensoor)
MEE

0900 — 8844

0800 — 8112

0900 — 1844
0900 — 0767
088 775 2000

Avalex

0900 — 0507

Storingsnummers
Elektriciteit en/of gas
Water

0800 — 9009
079 347 15 15

Centrum indicatiestelling Zorg (CIZ)

088 789 14 20

Stichting Welzijn oud en jong (Woej)
“De Groene Loper” te Voorburg

070 301 17 30
070 300 47 47

Gemeente Zorgloket en Voorlichting

14070

Regiotaxi
Informatie
Reserveringen

088 966 60 11
088 966 60 00
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