SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE
INDIENING
Steller vragen: Thera van der Heijden en Marie-José de Greef - Nelissen (GroenLinks en PvdA)
Datum: 10 februari 2016
Onderwerp: vervolgvragen n.a.v. de antwoorden op onze vragen over artikel in Haarlems Dagblad (20
januari jl.) “Familie van dementerenden in de knel”
Wijze van beantwoording:
Schriftelijk

Graag beantwoorden vóór: de raadsvergadering op 25 februari a.s.

VRAGEN
1. Wij hebben begrepen dat kwetsbare ouderen voor vragen over zorg, wijkverpleging en ziekte
vanaf 1 januari 2016 terecht kunnen op een centraal informatiepunt (0623584652). Dit staat
op diverse websites, onder meer op die van Stichting SHDH.
Hoe verhoudt zich deze service tot de activiteiten van het loket Heemstede ?

2. In december 2015 is door het CDA-kamerlid H. Bruins Slot een motie ingediend over het
opnemen van de casemanager dementie als aparte aanspraak in de ZVW. Op dit moment valt
dementie nog onder de aanspraak wijkverpleging, waardoor de kwaliteit van de inkoop en
uitvoering, alsmede de afstemming tussen verschillende vormen van Zorg (ZVW en WMO)
gemakkelijk in het gedrang kunnen komen.
Deze motie is dan ook met brede steun ontvangen.
Wij hebben begrepen dat in de regio Zuid-Kennemerland inderdaad niet langer meer gebruik
wordt gemaakt van in dementie gespecialiseerde casemanagers zoals die tot voor kort
werden ingezet door Draagnet. Gemeenten in onze regio of huisartsen verwijzen nu
rechtstreeks naar de wijkverpleegkundige. Er lijkt in onze regio zo een schakel te zijn
verdwenen.
Kunt u aangeven waarom in onze regio de constructie zoals die bestond met gespecialiseerde
casemanagers vanuit de Stichting Draagnet is verlaten ?

3. Bij de beantwoording van onze vragen gaat u in op de (voormalige) positie van Draagnet. U
geeft daarbij aan dat de medewerkers die in het netwerk functioneerden nu onderdeel zijn
geworden van de wijkverpleegkundige inzet van de zorgaanbieders.
Kunt u dit toelichten?

4. Onlangs (januari 2016) blijkt een convenant te zijn gesloten tussen een negental
zorgaanbieders, 120 huisartsen, 6 gemeenten en een ziekenhuis.
Kunt u ons nader informeren over dit convenant en kunt u daarbij aangeven wat dat betekent
voor de Heemsteedse ouderen, speciaal voor dementerenden in onze gemeente en hun
mantelzorgers? In de beantwoording van een van onze eerder gestelde vragen spreekt u over
een Heemsteedse pilot?

5. Als wij websites raadplegen van een aantal zorgaanbieders in onze regio die ondertekenaars
zijn van het convenant dan worden wij bij Zorgbalans geconfronteerd met zogeheten
Buurtteams van waaruit wijkverpleegkundigen en verzorgenden opereren. Kijken we bij bijv.

SHDH, Viva, Flexicura, De Zorgspecialist dan lezen we daar niets over buurtteams , maar des
temeer over inzet van Casemanagers.
Betekent dit nu dat deze websites achterlopen op de actualiteit of heeft Zorgbalans een
speciale positie ?

6. U heeft ons bij de eerdere beantwoording rond deze materie laten weten geen zicht te hebben
op het aantal dementerenden in onze gemeente. Recent is een dementiedeskundige aan het
Loket toegevoegd.
Kunt u aangeven wanneer u verwacht zicht te hebben op het aantal dementerenden in onze
gemeente?
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