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IN DEZE EDITIE

In deze Nieuwsbrief informeren we u met actueel nieuws over
DuurSaam Houten.
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Het project DuurSaam Houten is een initiatief van Zorg in Houten in
samenwerking met de Gemeente Houten en Sociaal Team Houten,
Welzijnsorganisatie Van Houten&co, Wijkverpleging Rivas, VVT-organisaties ZorgSpectrum en Warande en het St. Antonius Ziekenhuis.
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Als professional en partner ontvangt u deze nieuwsbrief voor eigen
gebruik.

- Welkom bij DuurSaam Houten
- Intentieverklaring ondertekend
- De stip op de horizon
- Ouderen aan het woord
- Logo onthuld
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- IGZ onderzoekt ‘netwerkzorg
thuis’

INTENTIEVERKLARING ONDERTEKEND
Na enkele maanden van voorbereiding is op 10 april jl. de samenwerking tussen de 7 samenwerkende partners bezegeld.
Met een handtekening onder de intentieverklaring DuurSaam
Houten maken de partners zich de komende tijd samen sterk voor de
integrale ondersteuning en zorg voor (kwetsbare) ouderen.
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- Professionals aan het woord
- Aan de slag...

In DuurSaam Houten werken
partners samen aan integrale
ondersteuning en zorg voor
ouderen in Houten.

DuurSaam Houten

DE STIP OP DE HORIZON

oud te worden in Houten, ook als de gezondheid
wat minder wordt. “En wat dacht je van de wens om
leuk oud te worden in Houten”, zo voegde wethouder Jocko Rensen hieraan toe.

“De stip op de horizon is”, zo gaf huisarts-bestuurder Erna de Goede van Zorg in Houten aan, “dat
we een samenhangend en op elkaar afgestemd
aanbod van maatschappelijke ondersteuning en
zorg aan de oudere Houtense inwoners kunnen
bieden.”
Ook in Houten hebben we te maken met vergrijzing,
1 op de 3 huishoudens bestaat in 2030 uit mensen
van 65 jaar en ouder en het aantal 75+ huishoudens
is dan verdubbeld. Dit project stelt ouderen hopelijk
in staat om goed - of liever gezegd - beter en best

INWONERS AAN HET WOORD
Patiëntenorganisatie Zorgbelang heeft panelgesprekken gevoerd met oudere inwoners in Houten
om het geluid van de ouderen zelf te laten horen.
Uit deze panelgesprekken blijkt dat er behoefte is
aan een centraal informatiepunt waar mensen terecht kunnen met vragen over bijvoorbeeld wonen,
mantelzorg, mobiliteit, veiligheid en uiteraard over
de activiteiten die georganiseerd worden. “Wie is
mijn baken in het doolhof van informatie?’
Ook werd nadrukkelijk uitgesproken dat deze groep
inwoners graag intensiever betrokken wil worden
bij het ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten.
De ouderen willen het vooral samen doen met de
organisaties. “Gebruik de Zilveren Kracht als klankbord voor jezelf, je eigen organisatie en je samenwerkingspartners’.
Wilt u meer weten over participatie of de panels?
Neem dan contact op met mw. N. Koopman van
Zorgbelang via 06-10 97 00 48. Kijk ook op
www.zorgbelanggelderland.nl.

LOGO ONTHULD

niem voor de ambitie en het unieke karakter van
DuurSaam Houten. Naast het hart voor Houten
(groen hart) hebben alle partners hart voor het
leveren van de beste ondersteuning en zorg (oranje
hart). Binnen DuurSaam Houten komen deze harten
samen en draaien zich vervolgens als een vlinder in

Het logo van DuurSaam Houten werd voor het
tekenen van de intentieverklaring onthuld.
De verschillende elementen in het logo zijn syno2

DuurSaam Houten
de vorm van Houten. Professionals en organisaties
staan er als losse stippen omheen. Zij vormen door
de kracht van samenwerking een kring om Houten.
En dat is DuurSaam Houten; samen integrale ondersteuning en zorg bieden aan ouderen.
Wij zijn trots u het logo in deze nieuwsbrief voor het
eerst te kunnen tonen. Bekijk hier de presentatie.

IGZ ONDERZOEKT ‘NETWERKZORG
THUIS’

thuis bezocht. Deze mensen verbleven in 2016 korte
tijd in de Huisartsenkliniek Houten (Haltna Huis) en
zijn daarna weer naar huis gegaan. Hen werd
gevraagd naar hun ervaringen met de zorg en hulp
die zij thuis krijgen. Ook is gesproken met de belangrijkste mantelzorger en is de inspectie in gesprek
met de zorg- en hulpverleners van deze patiënten.
Aan de hand van het onderzoek wordt bekeken wat
er goed gaat in de samenwerking en nog beter kan
in de ondersteuning en zorg thuis.

De zorg verandert. Mensen blijven tegenwoordig
zo lang mogelijk thuis wonen, zo nodig met extra
zorg en hulp. Als er verschillende zorgverleners bij
iemand thuis komen, vormen deze samen met de
mantelzorg het ‘zorgnetwerk’ rondom de patiënt.
Het is voor de patiënt belangrijk dat dit zorgnetwerk goed samenwerkt. Daarom doet de Inspectie
voor de Gezondheidszorg (IGZ) onderzoek naar de
samenwerking en samenhang in zorgnetwerken in
Houten. IGZ doet dit onderzoek in samenwerking
met Zorg in Houten en partners, de resultaten worden benut voor het project DuurSaam Houten.

De resultaten van dit onderzoek worden met de
zorg- en hulpverleners en hun bestuurders besproken.
Wilt u meer weten over dit onderzoek? Neem dan
contact op met mw. H. Buijze van IGZ via tel.
06–25 30 99 33. Kijk ook op www.igz.nl.

Voor het onderzoek heeft de inspectie ouderen

Toezicht op netwerken van zorg- en hulpverleners in de zorg thuis

CONCEPT

INTEGRALE ZORG

Competenties
voor
samenwerking

Zorgcoördinatie
en
afstemming

Randvoorwaarden
organisatie voor
samenwerking

VEILIGHEID

Overdracht
Informatieuitwisseling

CLIËNT CENTRAAL

MANTELZORG

Veilige
woon- en leefsituatie

Afstemmen
mantelzorg

IGZ
Toezicht
Kwaliteit en
veiligheid zorg

Professionals
kennen
elkaar

Gemeente
Wmo-toezicht
Medicatieveiligheid

Veilige
zorgrelatie

Veilige
medische
technologie

Afspraken
over zorg- en
ondersteuning

Eigen regie
en zelfredzaamheid

Zorgbehoefte
in beeld
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Kwaliteit
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informele
zorg
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PROFESSIONALS AAN HET WOORD
Raedelijn doet onderzoek onder de betrokken professionals hoe zij
op dit moment over de samenwerking in de ondersteuning en zorg
aan ouderen oordelen.
De enquête is inmiddels naar de professionals verstuurd. Projectleider Edith de la Fuente van Raedelijn: “We vragen hierin naar de
tevredenheid over de huidige zorg en ondersteuning van ouderen;
niet alleen in de thuissituatie, waaronder we ook het wonen in het
Haltna Huis en de Loericker Stee verstaan, maar ook bij tijdelijk verblijf in het St. Antonius Ziekenhuis, ZorgSpectrum en Warande.”
Na circa zes maanden worden de professionals opnieuw benaderd
en gevraagd naar hun ervaringen en voortgang met de werkwijze.
We hopen op een hoge respons en gebruiken de uitkomsten van het
onderzoek om de samenwerking verder te verbeteren. Vanzelfsprekend worden de ingevulde gegevens vertrouwelijk behandeld.
Wilt u meer weten over dit onderzoek? Neem dan contact op met
mw. E. de la Fuente van Raedelijn via tel. 06-11 04 40 51. Kijk ook op
www.raedelijn.nl.

AAN DE SLAG...
De projectgroepen zijn gevormd, de vragen om samen te beantwoorden zijn gesteld.
De komende maanden staan in het teken van inzicht krijgen in
elkaars werkwijze, bedenken van slimme verbindingen, het maken
van afspraken en uitproberen. Via deze nieuwsbrief houden we u op
de hoogte van deze ontwikkelingen.
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CONTACT
DuurSaam Houten

Prins Bernhardweg 69
3991 DE Houten
Antoinette Blok
Projectdirecteur
Tel. 06 20 49 76 01
abblok@zorginhouten.nl

PARTNERS

