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Groet van de voorzitters

Beste leden,
Dit keer een gezamenlijke nieuwsbrief van de afdeling boven de Westerschelde en ZeeuwsVlaanderen. We willen jullie graag een hart onder de riem steken in deze langdurige tijd van corona.
Verschillende van onze familieleden hebben (extra) te lijden onder de maatregelen. En dat geldt
ongetwijfeld ook voor jullie zelf. We hopen dat we binnen afzienbare tijd weer fysiek bij elkaar
kunnen komen. In de afgelopen maanden hebben de vertegenwoordigers van Ypsilon digitaal
deelgenomen aan de verschillende (gemeentelijke) overleggen om de belangen voor onze
familieleden te behartigen. Op 20 januari jl. maakten we kennis met Sabien Raams, nieuw lid van de
raad van bestuur van Emergis. We voerden een gesprek met de Sabien Raams en Gerco Blok, raad
van bestuur, over de opdracht die de Nederlandse Zorgautoriteit aan Emergis heeft gegeven. In deze
nieuwsbrief doen we hier verslag van. Met dank aan Anton Feijtel voor het verslag en redactie van
deze Nieuwsbrief.
Het bestuur boven de Westerschelde heeft versterking gekregen van René Boone en Rob van
Hattum.
Op dinsdag 9 maart as organiseert Ypsilon boven de Westerschelde een online-ledenbijeenkomst
waarin lotgenotencontact centraal staat. De leden ontvangen hiervoor een uitnodiging.
En vergeet niet: heb je behoefte aan een luisterend oor, een gesprek of een advies, de mensen van
de adviesdienst van Ypsilon zitten elke dag van 10 tot 16 uur voor je klaar op 088 0002120.
Met een hartelijke groet,
Magda de Feijter, Zeeuws-Vlaanderen en Caroline Mobach, boven de Westerschelde

•

Overleg met Emergis.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaf Emergis opdracht om verbeteringen aan te geven in hun
werkwijze. De NZa deed onderzoek naar aanleiding van klachten van verzekeraars over
machtsmisbruik en over te hoge kostprijs.
Emergis tekende bezwaar aan en kreeg daarbij steun van andere GGZ-zorgaanbieders in het land en
van de landelijke koepel.
Ypsilon Zeeland maakte zich zorgen en vroeg zich af welke gevolgen de opgelegde maatregelen
zouden hebben voor de zorg aan hun familieleden die kwetsbaar zijn voor psychose. Bestuursleden
overlegden vervolgens met Gerco Blok en Sabien Raams, leden van de raad van bestuur van Emergis.
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Uitvoeriger informatie kunt u vinden via een Artikel PZC en Ypsilon gespreksnotitie voor overleg
200121. Hieronder volgt een korte samenvatting van het overleg. Zie ook voor meer informatie:
NZA legt Emergis verplichting op voor aanmerkelijke marktmacht.
Als Emergis de opgelegde bezuiniging zou doorvoeren, zou dat personele krimp betekenen en met
minder personeel kan er minder zorg worden verleend. De komende tijd zullen de problemen van de
cliënten wel verschuiven, maar het aantal cliënten zal niet afnemen, aldus de verwachting. Met
andere woorden: de kwaliteit van de zorg zou minder worden. En dat in een tijd dat Emergis juist
bezig is om, op eigen initiatief, de bestaande kwaliteit van zorg te verhogen. Dat gebeurt onder
andere door de medewerkers rechtstreekse feedback te geven bij de bespreking van een individueel
behandelingsplan.
De beoogde verbeteringen van de zorg zijn noodzakelijk èn mogelijk bij de huidige tarieven.
Bezuinigingen zouden averechts werken, aldus de raad van bestuur. Hopelijk heeft de landelijke
discussie positief effect. Ondertussen blijft Emergis hard doorwerken aan verbeteringen.
Tenslotte kwamen nog enkele ander punten van zorg kort aan de orde:
• Het wegblijftarief van €50,-. Als iemand niet op een afspraak komt, krijgt hij/zij ter plekke een
mogelijkheid voor beeldbellen of telefonisch contact. Als daar geen gebruik van wordt
gemaakt volgt een boete. Bij cliënten met een ernstige aandoening gaat dit in overleg met de
behandelaar.
• De bekostiging van cliënten in Beschermd Wonen die zijn aangewezen op langdurige 24/24
uurs begeleiding is overgegaan van de WMO (gemeente) naar de WLZ (verzekeraar). De
behandeling moet gewoon doorgaan, inclusief de uitdaging tot ontwikkeling.
• De coronavaccinatie van GGZ-medewerkers en –cliënten heeft vertraagd prioriteit gekregen.
Zie de informatie van de rijksoverheid: Vaccinatie volgorde zorgmedewerkers.
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Overleg over Beschermd Wonen wijzigt

De aanbesteding van Beschermd Wonen (BW) was de afgelopen jaren in Zeeland een
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van gemeenten en zorgaanbieders. De besluiten over
uitgangspunten, procedures en de toedeling van het geld werden samen voorbereid aan de Fysieke
Overlegtafel (FO). Aan die FO namen ook 2 vertegenwoordigers deel namens cliënten en families:
Anton Feijtel namens het Zeeuws platform GGZ en Janpeter Hazelaar als medewerker van Zorgbelang
Zeeland/West-Brabant. Anton en Janpeter werden gevoed door de Klankbordgroep BW die bestaat
uit 12 leden met als achtergrond (ex)cliënt of familielid.
Vanaf nu is de FO vervangen door een dialoogtafel die als taak heeft te reflecteren op voorgenomen
besluiten van de gemeenten. De verantwoordelijkheid voor de beleidsontwikkeling en het toezicht
ligt nu nadrukkelijk bij de gemeenten. De toegenomen regierol van de gemeenten komt onder
andere tot uiting in hun transformatieagenda. Dat betekent onder andere dat zij de ontwikkeling van
BW zien als onderdeel van een bredere benadering die ook wel aangeduid wordt als “GGZ in de
wijk”.
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De taak van de Klankbordgroep blijft om hun twee deelnemers aan de nieuwe dialoogtafel te
voeden. Janpeter Hazelaar blijft voorzitter van de Klankbordgroep en Dick van de Merwe volgt Anton
Feijtel op als lid van de Klankbordgroep (en dus ook van de dialoogtafel). Anton blijft voorlopig wel
actief binnen Ypsilon, maar is blij dat Dick de taak van beleidsoverleg van hem wil overnemen.

•

Adviescommissie Transformatiefonds GGZ Zeeuwse gemeenten

De Zeeuwse gemeenten hebben een adviescommissie geïnstalleerd voor het transformatiefonds
ambulantisering en extramuralisering GGZ in Zeeland. Ypsilon droeg Peter den Doelder voor als lid
van deze adviescommissie. Meer informatie over dit transformatiefonds is te vinden op de website
van het CZW-bureau: Informatie transformatiefonds ambulantisering ggz.

•

Mantelzorg en Avondklok

Zorgt u voor iemand en heeft die persoon uw hulp nodig na negen uur ’s avonds?
Mijn naaste belt wel eens ’s avonds laat op omdat ze angstig is. Wat kan ik nu doen?
Probeer haar telefonisch gerust te stellen. Misschien kunt u ook met haar beeldbellen. Lukt dat niet
en vindt u het noodzakelijk om naar haar toe te gaan, vul dan de verklaring in met een toelichting
waarom de hulp noodzakelijk is.
Als iemand uw zorg dringend nodig heeft, is dat een geldige reden om naar buiten te gaan. U mag
ook noodzakelijke medicijnen voor iemand ophalen bij de apotheek bijvoorbeeld. U moet wel
kunnen aantonen dat u om deze reden buiten bent. U kunt dat aantonen met een Eigen verklaring
Avondklok.
Hoe kom ik aan de eigen verklaring?
U kunt de Eigen verklaring Avondklok downloaden en printen. U mag het formulier ook op uw
telefoon invullen en meenemen. Op dit formulier staan de redenen waarom iemand buiten mag zijn.
Als mantelzorger kiest u voor de reden ‘Iemand anders heeft dringend mijn hulp nodig’. Als
toelichting vult u in: ‘vanwege noodzakelijke en onuitstelbare mantelzorg’. Verder vult u in van welke
datum tot welke datum u deze hulp moet geven. Als u dagelijks iemand helpt, hoeft u dus maar één
keer het formulier in te vullen. U moet ook uw naam, adres en geboortedatum invullen en de
verklaring ondertekenen. Zorg dat u ook een identiteitsbewijs bij u heeft. De politie kan erom vragen
als u wordt aangehouden.
Waar vind ik meer informatie over de avondklok?
Op de website van de Rijksoverheid vindt u algemene informatie over de avondklok. Op de website
van MantelzorgNL vindt u meer informatie over mantelzorgen tijdens de avondklok.
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