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Op 16 september 2013 sprak de Wmo-Adviesraad over de plannen wijkteams zorg. Vanwege de
tijdsdruk zijn de daar uitgesproken adviezen opgeschreven en direct meegenomen naar de wethouder. De voorzitter heeft deze notities vooraf ingezien en aangevuld op basis van de notulen.
Besloten is om deze adviezen te publiceren op de website als advies.
Advies Wmo adviesraad Zuidoost op plan van aanpak pilot wijkzorg Gaasperdam en Driemond
De WMO-adviesraad Zuidoost is teleurgesteld dat er erg weinig tijd is om een gedegen advies te
kunnen geven op het plan voor de pilot wijkzorg V&V in Driemond en Gaasperdam. Ook dat er
nog veel onduidelijk is in het plan Voor de uitwerking en verdere invulling van de pilot wordt de
raad graag nauw betrokken, bijvoorbeeld door Raadsleden erbij te betrekken. De Raad vindt dat
de pilot een goede kans biedt om van onderaf wijkteams op te bouwen en in te haken op bestaande initiatieven in de buurt. De belangrijkste adviezen van de Wmo-Adviesraad zijn:
•

Bottom-up: in het plan van aanpak staat dat professionals samen werken met cliëntraden. De
Wmo adviesraad vindt het belangrijk dat er vraag gestuurd gewerkt wordt in de pilot.

•

We zijn kritisch over de samenwerking met een commerciële partij, ziekenfonds Achmea, en
vragen ons af wat dat gaat betekenen voor de rol van de overheid, de democratische controle, de
mogelijkheden van inspraak en dergelijke.

•

Zelfredzaamheid: Het versterken van de zelfredzaamheid wordt belangrijk in de pilot. Daarbij
vindt de Wmo-Adviesraad het van belang dat er ook aandacht is voor cliënten die langdurig afhankelijk zijn van zorg en die niet meer kunnen herstellen. Bovendien moet er aandacht zijn voor
zorgmijders als in de toekomst de verantwoordelijkheid veel meer bij de cliënt komt te liggen.

•

Verschillen tussen buurten: Er bestaan grote verschillen tussen de buurten die in de pilot meedraaien. Met name Driemond is erg anders dan de buurten in Gaasperdam. Daarom is het belangrijk dat er goed aangesloten wordt op wat het huidige aanbod en de vraag is in de buurt.
Driemond is vooral aangewezen op Weesp voor de gezondheidszorg. De WMO-adviesraad is
benieuwd hoe de zorg in Driemond via de pilot georganiseerd gaat worden omdat er ook geen
gezondheidscentrum is in Driemond.

•

Mantelzorgers: Er bestaan veel informele netwerken in Zuidoost, maar het is goed dat er in het
plan van aanpak ook rekening wordt gehouden met mensen die niet zulke netwerken hebben.
Betere facilitering van mantelzorgers in de wijk (o.a. parkeermogelijkheden) is nodig wil deze
pilot succesvol worden. De inzet van social media moet, met het oog op privacy en het gebruik
ervan door ouderen, beter doordacht worden.

•

Hulpverleners: De Aandacht voor verschuiving van 2e lijns naar 1e lijns zorg als het om psychische klachten gaat is van belang, 1e lijnszorg hulpverleners zullen veel zwaarder belast worden in
de toekomst. niet alleen voor psychische klachten. De nieuwe rol van de huisarts en de rol van de
huisartsen die niet in een gezondheidscentrum zitten was nog erg onduidelijk.

•

Tenslotte zijn er nog opmerkingen gemaakt over het mensbeeld dat in de nota zit. Gaat sterk uit
van medicalisering, oplossingsgericht. Welzijn en gezondheid is breder dan medisch en dat bredere biest aanknopingspunten voor aansluiten sociale netwerken. Herstelgericht is niet hetzelfde als
zelfredzaam. Ook wordt er voortdurend gewisseld tussen burger en cliënt. graag een consistent
taalgebruik en nadenken of het beeld dat daarachter zit wel gewenst/realistisch is.

