Nieuwsbrief Regioraad Midden Holland
Beste Lezer,
Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van 2021 van regioraad Midden Holland.
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 en enkele nieuwe leden stellen zich voor. 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 of bij ondersteuner H. Deen, hdeen@asvz.nl of
0613000684. De raad kan nog goed nieuwe leden gebruiken.
Gesprek met Anke Rijkaart over vaccinatie tegen corona.
Anke woont in Kaap Florida in Capelle a/d IJssel.
Er wordt open en eerlijk gesproken met de cliënten over Corona en de vaccinatie.
Anke vertelde dat ze met de leiding ook op de TV het nieuws volgt en uitleg krijgt als ze iets niet
direct begrijpt. Zij kon mij duidelijk vertellen dat de vaccinatie noodzakelijk is en dat die al heel snel
bij haar in huis gegeven wordt en na vier weken nog 1.
Anke is zich goed bewust van de noodzaak want zegt zij: Wij wonen en leven dicht bij elkaar. Je
wordt zo besmet, ook kan het door de verzorgsters komen die nauw contact hebben met ons.
Anke vertelde dat haar zus haar had gebeld. Zij had een brief gekregen om toestemming te geven
voor Anke haar vaccinatie. Daar Anke onder bewind staat was dit door de ASVZ keurig geregeld.
Anke snapte dat het noodzakelijk is en het geeft haar rust dat haar zus ook gevaccineerd wordt, net
als zij.
Het is haar zo duidelijk zodat zij het mij kon vertellen hoe groot de noodzaak is.
Paulien, moeder van Anke

Gesprek met Patrick over vaccinatie tegen corona.
Mijn zoon, Patrick is gisteren (26 januari) gevaccineerd en hij heeft dit heel rustig ondergaan.
Ik had dit van tevoren met hem besproken en hij wilde dit graag ondergaan, zodat hij dan
misschien sneller zijn oude leven kon oppakken. Hij vertelde vandaag, dat hij gisteren, de hele dag
een pijnlijke arm er aan had overgehouden. Vandaag was het alleen nog voelbaar, als hij de
prikplek aanraakte. Het was hem erg meegevallen en hij zou over 4 weken de 2e prik krijgen.
Verder lijkt het vanmorgen voor de hele groep weer als vanouds, net als de griepprik die is gegeven
wat verder niet bijzonder is. Ze hadden wel een grote slagroomtaart ontvangen voor het
vaccineren. Daarvan hebben ze gisteren een stuk op bij de koffie.
Gisteren merkte ik niet echt heel veel omtrent spanning naar aanleiding van het vaccineren.
Raymond, vader van Patrick
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Even voorstellen:
Ik ben Liesbeth van der Meer, ik ben getrouwd en heb
twee dochters waarvan de oudste sinds 2019 woont in
Moordrecht in het ouderinitiatief de Zuidplas.
Vanaf 2013 al betrokken bij het ouderinitiatief, sinds 2015
als secretaris in het bestuur.
In het dagelijks leven ben ik verpleegkundige in de
ouderenzorg en begeleid ik leerlingen op stage vanuit
Zorgcollege.
Waarom in de regioraad? Mijn dochter kan niet opkomen
voor haar belangen en juist ook voor deze doelgroep is dat
stuk erg belangrijk. ASVZ is een grote organisatie die wel
input moet krijgen vanuit de achterban om kwalitatief
goede zorg te kunnen blijven bieden.
Zeker ook in de tijd waarin we nu zitten. Als ik kijk vanaf maart wat er allemaal al is gepasseerd
rondom corona. En daarin de beperkingen. Maar waar ik trots op ben is dat we in het
ouderinitiatief uitgegaan zijn van de mogelijkheden rondom corona.
Nu weer een actueel punt: vaccineren en hoe krijgt het vorm binnen de woning en hoe krijg je alle
neuzen dezelfde kant op? Er wordt veel gesproken over vaccineren: de voors en tegens. Ik denk
dat het belangrijk is dat je kijkt naar het algemeen belang van vaccineren, naar het wonen van de
bewoners en hun kwaliteit van leven te vergroten op de plek waar je woont en dat je luistert naar je
eigen gevoel.
Ik hoop nieuwe dingen te horen waar ik weer mee aan de slag kan binnen de woning van mijn
dochter en ik hoop de bagage die ik heb vanuit de woning van mijn dochter over te brengen op de
andere raadsleden.
Even voorstellen:
Mijn naam is Nickie Meesters en ik woon in Oud-Beijerland. Ik ben na 17 jaar bij
KPN te hebben gewerkt 18 jaar geleden in het onderwijs gaan werken. Ik geef de
vakken Engels en economie aan leerlingen in de bovenbouw Mavo op het Insula
College locatie Koningstraat in Dordrecht. Daarnaast ben ik ook decaan. Ik vind
mijn werk ontzettend leuk omdat ik elke jongere mag begeleiden naar hun
eindexamen en vervolgopleiding. Ik ga dan ook elke dag met heel veel plezier
naar mijn werk.
Verder houd ik van fietsen, reizen en gezellig tafelen met mijn kinderen, vrienden en familie.
Ik zit in de raad omdat mijn nicht die inmiddels 62 jaar is niet voor zich zelf kan opkomen vanwege
haar verstandelijke beperking. Ik vind het enorm belangrijk dat ook deze groep mensen een stem
krijgt. Twee weken geleden kon ik voor mijn nicht beslissen dat ook zij ingeënt kan worden. Het
geeft mij een goed gevoel dat ik zaken, in het belang voor mijn nicht, kan regelen of beslissen.
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.
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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?
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.
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