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Aan

leden van de SARW,

In de laatste bijeenkomst van de SARW (afgevaardigden van ANBO, PCOB en KBO) werd
aangegeven dat het Nieuwsblad, verzorgd vanuit het VAKcollege op prijs werd gesteld.
Voordat uw eigen ledenblad weer uitkomt ontvangt u enkele belangrijke onderwerpen
waar het Vakcollege zich mee bezig houdt of heeft gehouden en die soms wel of niet nog
een vervolg krijgen of reeds zijn afgerond.
Diverse activiteiten worden nog nader bekeken. U kunt deze aan uw leden doorspelen
via uw eigen ledenblad en/of op de site zetten zodat de achterban op de hoogte is van
wat er zoals gedaan wordt vanuit de SARW/VAKcollege.
Geef het door! Wij wensen u veel leesplezier.

Geen nachtapotheek meer in Westland
Westlanders moeten voortaan naar Delft, Den Haag of Schiedam, als zij gebruik willen
maken van de nachtapotheek. Deze regeling voldoet aan de eisen van de Inspectie voor
de Gezondheidszorg. Pleister op de wonde is, dat de apotheek aan de
Stokdijkkade in Naaldwijk op zaterdagavond van 18.00 tot 20.00 uur
open is.
De Westlandse apotheken hadden in het afgelopen najaar kenbaar
gemaakt aan zorgverzekeraar DSW, dat zij wilden gaan stoppen met
de nachtapotheek. Vervolgens hebben zij afspraken gemaakt met de
dienstapotheken in Delft, Schiedam en Den Haag over de toestroom van extra patiënten
en informatie-uitwisseling.
Voorkeursapotheek voor de nacht is de Buitenhof Apotheek aan de Rossinistraat in
Delft. Met deze apotheek hebben de Westlandse apotheken namelijk een elektronische
koppeling voor medicatiebewaking (OZIS).
Op maandag t/m zaterdag is apotheek Naaldwijk geopend tot 20.00 uur en op zon- en
feestdagen van 16.00 tot 18.00 uur. Buiten deze tijden (en de reguliere openingstijden
van Apotheek De Beemd en de Wateringse Apotheek) worden mensen doorverwezen
naar een dienstapotheek:
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• Buitenhof Apotheek, Rossinistraat 1, 2625AP Delft, tel. 015-2565000
• Spoedapotheek Leyenburg, Leyweg 275, 2545CH Den Haag tel: 070-2101465
• Poldervaart Apotheek, Vlietlandplein 2, 3118JH Schiedam, tel: 010-8938210
23 mei a.s. ochtend voor voltallige besturen
Een radicale omwenteling in de zorg is onafwendbaar. De toekomst en tevens uitdaging
van de zorgsector ligt in het tegelijkertijd verbeteren en stimuleren van gezondheid,
verhogen van (perceptie van) kwaliteit van zorg en verlagen van de zorgkosten per
persoon. Toepassen van internettechnologie kan helpen de zorg op een andere manier
te organiseren. Dit vraagt van de zorginstelling wel een adequate strategie en nieuwe
werkwijzen.
Het SARW bestuur is in vervolg op het symposium over zorg van 10 januari, bezig een
ochtend te organiseren voor de bestuursleden in Hof van Heden te Naaldwijk. Bij het
maken van deze Nieuwsbrief waren afspraken met deskundigen over dit onderwerp nog
niet helemaal rond. Een officiële uitnodiging ontvangt u nog. Noteer de datum vast in
uw agenda!

De Vereeniging
20 Maart was de presentatie c.q. de
informatiemiddag van “De Vereeniging”.
Hier was VAKcollegelid Diane Rang bij
aanwezig. De Vereeniging is bedoeld voor
Westlanders van 55 jaar en ouder die
thuis of in een woonzorgcentrum wonen,
niet (meer) werken en graag andere
mensen willen ontmoeten.
Bij 'de Vereeniging' kunt u in een klein gezelschap meedoen aan activiteiten rond
natuur, creativiteit, cultuur en bewegen. Ontmoeting staat hier voorop! Het is ook
mogelijk om tussen de middag warm te eten in het restaurant van de locatie.
De Vereeniging is een intiatief van Vitis Welzijn, Pieter van Foreest en Careyn.
Ondersteund door de gemeente Westland.
“De Vereeniging” vindt plaats op drie locaties; De Ark in Wateringen, De Opmaat in
Monster, De Backerhof in Poeldijk.

Unie KBO opent meldlijn ouderenzorg
De Unie KBO is vanaf woensdag 2 april begonnen
met de problemen in de uitvoering van de
ouderenzorg te inventariseren. Op die dag werd
een speciale ‘meldlijn ouderenzorg’ geopend,
bemand door KBO-vrijwilligers. De meldlijn is open
tijdens de maanden april en mei. Daarna
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overhandigt de Unie KBO, samen met de andere CSO- ouderenorganisaties, de
bevindingen aan staatssecretaris Martin van Rijn en aan de Tweede Kamer.
Iedere dag worden we weer opgeschrikt met berichten over de gevolgen van de
aanstaande hervorming van de ouderenzorg per 1 januari 2015. Dat ouderen langer
thuis blijven wonen is een positieve ontwikkeling. Maar wat als je echt veel hulp nodig
hebt en je krijgt het niet meer opgelost? Hoe moet het dan allemaal geregeld worden?
Zorgen over verantwoordelijkheden
Huisartsen geven aan dat ze zich nu al zorgen maken over ouderen die langer thuis
blijven wonen. Gemeenten, zorgverzekeraars en thuiszorgorganisaties moeten vanaf 1
januari 2015 gezamenlijk en in goed overleg zorg gaan leveren. Discussies over de
verdeling van verantwoordelijkheden zijn aan de orde van de dag, bijvoorbeeld over het
persoonsgebonden budget. En inmiddels is de verscherpte toegang tot het
verzorgingshuis in gang gezet.
Aanvullende maatregelen
De Unie KBO maakt zich grote zorgen over onbedoelde neveneffecten van alle
hervormingen in de ouderenzorg die momenteel worden doorgevoerd. Binnenkort
komt de Unie KBO met voorstellen voor aanvullende maatregelen.
De ‘meldlijn ouderenzorg’ staat open voor alle problemen in de ouderenzorg en is
op maandag tot en met vrijdag bereikbaar tussen 9.30 uur en 12.30 uur op nummer
0900-8 21 21 83 (0,10 € per minuut).
Meldingen kunnen ook doorgeven worden via www.kbo.nl/meldlijn

Zomeractiviteiten

Net zoals in 2013 wordt er in de zomerperiode, vooral, voor diegene die niet op
vacantie gaan, “alleen” achterblijven, de mogelijkheid geboden in drie wijkcentra van
Vitis, te weten Terra Nova in Wateringen, Hof van Heden in Naaldwijk en in de
Backerhof te Poeldijk, diverse activiteiten te volgen. Wanneer en welke activiteiten dat
zijn kunt u tijdig lezen in de huis aan huisbladen onder de kop van Vitis. Want Vitis , in
samenwerking met de VU en SARW, organiseert de activiteiten. Hou de bladen en
website in de gaten.
Rijbewijskeuring
Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging
van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor terecht op het spreekuur
dd. 8 april en 13 mei in de Rozenhof, Anjerlaan 49.
Voor informatie en een afspraak belt u naar het landelijke afsprakenbureau van
Regelzorg Rijbewijskeuringen: 088 23 23 300. Zelf een datum plannen kan
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via www.regelzorg.nl. Schikt de datum u niet dan zijn er andere mogelijkheden elders in
de regio waaronder Hoek van Holland, Brielle en Maassluis.
Tarief: €35,00 voor de B/E keuring en €52,50 voor chauffeurs met rijbewijs C/D/E.

Toch nog maar leren met de computer om te gaan?? Of meer willen weten van uw
Tablet of Ipad??
SeniorWeb wil alle senioren de vele mogelijkheden van de digitale
wereld laten ervaren. Sinds 1999 heeft SeniorWeb in het Westland al
heel veel mensen op weg geholpen.
SeniorWeb is er voor iedereen: van de prille beginner tot de gevorderde
computergebruiker. Mocht u interesse hebben? Nooit te oud om te
leren!!
Computercursussen
worden vanaf september weer gegeven in de bibliotheken van Naaldwijk, De Lier ,
’s Gravenzande en Wateringen!Voor ouderen door ouderen! U krijgt stap voor stap
uitleg over de mogelijkheden van uw besturingsprogramma, tekstverwerken, mappen
maken, foto bewerken etc, tablet Samsung Galaxy Tab 2 -3. Zie ook de website
www.seniorwebwestland.nl
U kunt zich nu al inschrijven voor september bij:
SeniorwebWestland-tel. 0174-623996 of mail naar francines@tele2.nl
Mantelzorg

De gemeente heeft een belangrijke taak in de ondersteuning van mantelzorgers. In de
nota "Mantelzorg in Westland" kunt u lezen hoe binnen de gemeente Westland de
uitwerking hiervan plaatsvindt.
De Consulent Mantelzorg van Vitis Welzijn Mantelzorg staat voor u klaar. Iemand die
naar u luistert en begrijpt wat u bezighoudt. Iemand die weet welke (professionele) hulp
u kunt gebruiken en deze helpt te regelen. Zoals de assistentie van familie of een
bekende. Of de (tijdelijke) overname door een professionele instantie. Voor vragen kunt
u terecht bij: Consulent Mantelzorg, Johan Kres, Postadres: Verdilaan 88
2681 KP Monster Telefonisch: 06-10393997 of 0174-630358

De SARW wenst u veel leesplezier, een fijne zomervacantie en hou de huis-aan-huisbladen in de gaten voor activiteiten in de zomerperiode georganiseerd i.s.w. met Vitis
en de Volksuniversiteit.
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