Nieuwsbrief Regioraad Merwebolder

Beste Lezer,
Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van 2021 van regioraad Merwebolder.
Op het moment dat u deze nieuwsbrief leest, is het vaccineren reeds gestart. Misschien is uw
verwant al gevaccineerd of wacht u nog op bericht. In deze nieuwsbrief leest u persoonlijke
ervaringen rond vaccineren. Daarnaast een verslag van de CCR-voorzitter over de corona
werkgroep waar hij deel van uitmaakt.
Momenteel vergaderen wij als raad nog steeds digitaal en proberen wij digitaal contact met onze
achterban te houden. Mocht u nu ook mee willen denken, dan kunt u zich aanmelden via
www.asvz.nl / medezeggenschap regioraden.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ervaring van een cliënt
Hallo, Ik ben Rob Hulspas, bewoner van Zeeldraaier 12 en zit al jarenlang in de cliëntenraad. Ik heb
de eerste vaccinatie al gehad, het deed geen zeer toen ik hem kreeg. Ik heb ook geen last van
bijwerkingen gehad. Vroeger had een medecliënt altijd last van prikken, ik gelukkig niet. Ik ben wel
benieuwd of iemand anders wel last heeft gehad van bijwerkingen. Heb dit nog nergens gehoord.
Ik ben in deze tijd wel veel thuis en ik zie weinig mensen. Ik hoop dat als iedereen een prik heeft
gehad alles weer open mag gaan. Ik ben dan wel bijna 70 jaar, maar ik kom nog graag op mijn
werk. Ik werk nog met veel plezier op de dependance op de Merwebolder maar zit nu alweer meer
dan een half jaar thuis.
Ik hoor op het nieuws dat er niet meer zoveel mensen in het ziekenhuis liggen met corona, dit vind
ik wel fijn om te horen. Ik ben wel een beetje bang voor de nieuwe variant die nog besmettelijker is.
Op mijn groep heeft nog niemand corona gehad, hier gaat het dus hartstikke goed. Ik hoop dat als
iedereen zich aan de regels houdt we er snel van af zijn, zo kan ik mijn moeder weer normaal
bezoeken en weer naar de Roef of daar te lunchen op vrijdag.
Ik wil nog een compliment geven aan degenen die de vaccinaties gegeven hebben, bedankt dat
hebben jullie goed gedaan!

1

Ervaring van een verwant: Waarom wij instemden om jou te laten vaccineren!
Al bijna een jaar lang heerst er Covid-19, een periode die jouw wereld op z’n kop zette.
In maart viel ineens je dagbesteding bij transport weg, iets waar je dagelijks graag naar toe ging.
Van het 5 dagen in de week de hele dag lopen, werd het min of meer hele dagen binnen zitten op
de woongroep met weinig dat jou interesseerde. Je hebt geen hobby’s waar je mee bezig kon zijn.
Je ging regelmatig zaterdags met de trein ergens naar toe en daar lunchen – iets waar je altijd erg
van geniet. Dit kon niet meer, want de horeca ging op slot en in de trein moest je een mondkapje
op, wat je niet wil.
Je veranderde en kreeg een nietszeggende trieste blik.
Zowel een aantal medebewoners als personeel kregen ziekteverschijnselen, dan wel daadwerkelijk
Covid-19, waardoor je ook nog in quarantaine moest en helemaal niet meer weg kon.
Inmiddels werden er vaccins ontwikkeld en werd aan ons gevraagd of jij ingeënt mocht worden.
Omdat de kwaliteit van leven voor jou in de huidige situatie zo achteruit ging, terwijl het leven voor
jou toch al moeilijk genoeg is, hebben wij besloten om je te laten vaccineren tegen de Covid-19. Dit
is ook ter bescherming van anderen, want jij knuffelt graag en wil handen geven. Inmiddels heb jij
de eerste injectie al gehad.
Nu maar hopen dat alles weer normaal voor je gaat worden en je weer dagelijks naar je
dagbesteding kan gaan en op onze zaterdagen weer met de trein uitstapjes kan maken en ergens
lunchen, want daar geniet jij zo van en krijgt je leven weer zin.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Adviesgroep corona
Het is al heel wat maanden geleden dat wij voor het eerst geconfronteerd werden met het fenomeen
corona. ASVZ heeft heel snel een werkgroep ingesteld die de Raad van Bestuur kon adviseren.
Deze bestond uit managers, AVG artsen, orthopedagogen, P&O en de afdeling communicatie.
Medezeggenschap
Al spoedig kwamen er vragen waarom er geen afgevaardigden van de ondernemingsraad en
medezeggenschap hierbij aanwezig waren. Vanaf dat moment heb ik als voorzitter van de centrale
cliëntenraad (CCR) aan dat overleg deelgenomen. Mijn rol was vooral het belang van de cliënten en
verwanten in de gaten te houden.
Communicatie (met ouders en verwanten)
We moesten vooral leren hoe we snel in contact konden komen met de verwanten en cliënten.
Want de focus lag in eerste instantie op: Hoe besmettingen voorkomen en welke maatregelen zijn
daarvoor nodig?
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Bij de CCR kreeg men vooral vragen over het feit dat de regels van ASVZ soms zo afweken van de
landelijke regels (bijvoorbeeld cliënten mochten pas later naar de kapper dan anderen).
Wat iedere keer tijdens de besprekingen naar voren kwam, waren de verschillende doelgroepen,
die eigenlijk gelijk behandeld moesten worden. En hoe ga je dat dan uitleggen, zoals de
bezoekregeling volgens de Vereniging gehandicapten Nederland(VGN)? Gelukkig kregen wij ook
veel steunbetuigingen van verwanten.
Tweede golf
Na de eerste golf dachten wij dat wij langzaam weer naar normaal zouden gaan. Helaas kwam er
een tweede golf die misschien nog wel meer impact had dan de eerste. Maatregelen moesten weer
worden aangescherpt en dagbesteding weer teruggeschroefd. Vervolgens kwam er een nieuw punt
bij: de vaccinatie. Wanneer zou dat kunnen gaan gebeuren en voor wie?
Vergaderingen
Ik moet zeggen dat deze vergaderingen heel intensief waren. Ik heb ook de inzet van alle mensen
leren waarderen. Zij probeerden het beste voor de cliënten te regelen.
De werkgroep was inmiddels omgevormd tot een adviesgroep die elke maandag vergadert en soms
na een persconferentie nogmaals bijeenkomt. Wekelijks waren er nieuwe onderwerpen of een finetuning van bestaande onderwerpen.
Mijn rol als vertegenwoordiger van de medezeggenschap was vooral gericht op goede
communicatie. Soms moest ik waarschuwen dat niet iedereen op de website van ASVZ naar de
actuele stand van zaken kijkt. Soms was het nodig dat de teamleid(st)ers verwanten even
telefonisch benaderden om hen persoonlijk bij te praten.
Waardering
Ik moet zeggen dat wij voorlopig nog niet klaar zijn, maar voor medewerkers van ASVZ spreek ik
hier wel een woord van waardering uit. Zij hebben vaak onder heel moeilijke omstandigheden hun
werk moeten doen en soms extra diensten moeten draaien om zieke collega’s te vervangen.
Peter Brandenburg, voorzitter Centrale Cliëntenraad, tevens lid Adviesgroep corona

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nieuwe leden gezocht
Om het werk van de Regioraad door te kunnen laten gaan, zijn nieuwe leden zeer welkom!
Regioraad Merwebolder is met name ook op zoek naar iemand die de rol van voorzitter op zich zou
kunnen nemen.
Contactadres: Nellie Broer (ondersteuner), nbroer@asvz.nl / 06-20188901
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