Nieuwsbrief maart 2022

Beste cliënten, familie, vertegenwoordigers, vrijwilligers en medewerkers,
Met deze nieuwsbrief houden we je maandelijks op de hoogte van
ontwikkelingen binnen de Hartekamp Groep, delen we informatie en doen we
verslag van activiteiten.
Kijkend naar wat wél kan, en respectvol omgaan met wat niet kan. Wil je meer
weten over een van de onderwerpen of wil je iets met ons delen? Mail dan naar
communicatie@hartekampgroep.nl.
bre ak

Stand van zaken onderbezetting Medische dienst
In oktober hebben wij jullie geïnformeerd over de onderbezetting bij de
Medische dienst van onze artsen VG (artsen voor verstandelijke beperking). In
deze nieuwsbrief praat ik jullie bij over de huidige stand van zaken.
We gaan samenwerken met drie zorginstellingen in de regio om, ter
overbrugging, ondersteuning te krijgen van tijdelijke artsen VG. Hier zijn we heel
blij mee. En vanwege het vertrek van één van onze artsen VG per 1 april a.s. en
twee langdurig zieken, zijn we nog steeds volop bezig om artsen VG te werven.
Dit verloopt minder vlot dan we hadden gehoopt. Dit komt onder andere omdat
er een landelijk tekort is aan artsen VG.
Wat betekent dit voor cliënten?
Bovengenoemde ontwikkelingen maakt dat er een situatie van overmacht is
ontstaan op de polikliniek van de Hartekamp Groep. Een kleine groep cliënten
die via onze polikliniek wordt behandeld door een arts VG, kan deze zorg niet
meer ontvangen. Zij worden nog deze week door onze arts VG doorverwezen
naar een andere polikliniek in de regio. Cliënten bij wie dat deze week niet lukt,
worden terugverwezen naar hun eigen huisarts. Deze cliënten (of hun wettelijk
vertegenwoordiger) ontvangen hierover een brief.
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Voor cliënten die bij de Hartekamp Groep wonen betekent de onderbezetting
helaas nog steeds dat zij mogelijk niet het vertrouwde gezicht van een ‘eigen’
arts zien bij een noodzakelijk bezoek aan de arts VG. Of dat een arts VG niet
direct kan reageren op minder urgente behandelingen. Zodra wij meer
duidelijkheid krijgen over het vervolg, informeren wij jullie daarover.
De korte en lange termijn maatregelen in de vorm van een verbeterplan, gaan
ons helpen om weer op orde te komen. We doen er alles aan om snel met beter
nieuws te komen. Tot die tijd vragen wij jullie begrip voor de ontstane situatie.
bre ak

Cliëntvertrouwenspersonen Wet
zorg en dwang
Blog van Desiree Sollewijn Gelpke,
bestuurder Hartekamp Groep:
De cliëntvertrouwenspersonen
(CVP’s) zijn in dienst van Zorgstem en
ondersteunen cliënten die zorg als
onvrijwillig ervaren. Vooral bij
kwesties over het inrichten van het
eigen leven, het wonen, de
begeleiding of over de organisatie.
Lees hieronder het voorbeeld van Kees. Een mooie verduidelijking van de hulp
van de CVP aan een cliënt of verwant!
Kees moet tegen zijn wil op dieet
"Mijn moeder en de begeleiding zeggen dat mijn buik te dik wordt", vertelt Kees.
Kees zelf vindt dat het wel meevalt, zijn opa had ook een dikke buik. Hij vindt dat
dat bij mannen hoort. Toch moet Kees op dieet.
Wat kan de vertrouwenspersoon doen voor Kees?
De CVP kan Kees helpen met het bespreekbaar maken van zijn onvrede en Kees
ondersteunen om in gesprek te gaan met de begeleiding, zijn moeder en de
arts. In die gesprekken begrijpt Kees dan misschien beter waarom een dieet
nodig is. Maar ook duidelijk maken wat voor hem belangrijk is. Misschien komen
ze samen wel tot een oplossing dat Kees eens in de week patat en hamburger
mag eten en de andere dagen een dieet volgt.
bre ak

Mening cliëntraden gewaardeerd
De cliëntenraden hebben een mooi actief jaar achter de rug. Zij spraken
bijvoorbeeld over de Wet zorg en dwang en de Wet medezeggenschap cliënten
in de zorg, (Wmcz).
De cvr-leden hebben, op ons verzoek, meegedaan aan een studiedag over
contact met de achterban. Zonder inbreng van de achterban, kan de raad zijn
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werk niet doen. De cliëntenraad komt immers op voor de belangen van zijn
achterban. Zoals bijvoorbeeld de reiskaart. Het goed om te weten wat cliënten
ervan vinden en hun mening ook echt te gebruiken. In de vergadering van de
ccr met de cvr in mei praten we hier verder over.
In ons jaarverslag lees je wat we allemaal gedaan hebben in 2021.
bre ak

Een kijkje in de woning
Een cliënt of een begeleider geeft een rondleiding in hun woning. De eerste 4
video’s zijn klaar! Op deze manier kun je alvast sfeer proeven in de woning. En
Anthoinette (Olympiaweg), Mark en Dick (Richard Holkade), Yvonne en Sylvia
(Duinwijklaan) en Johan (Weid 7) hebben het geweldig gedaan. Nu kunnen we
mensen die belangstelling hebben letterlijk binnen kijken. Op Youtube staat een
playlist met alle filmpjes.
bre ak

Boostervaccinatie kinderen 12-17 jaar
De Gezondheidsraad concludeert dat er geen medische reden is om de corona
boostervaccinatie aan jongeren van deze leeftijdsgroep aan te bieden. Dit
omdat de gezondheidswinst zeer beperkt is.
Om die reden wordt deze leeftijdsgroep niet actief uitgenodigd.
Wanneer ouders willen dat hun kind wel een boostervaccinatie krijgt, kunnen zij
een mail sturen naar Brenda Overwater.
bre ak

Einde coronawerkgroep
Met ingang van 1 april stopt de coronawerkgroep, na 2 jaar, met haar
werkzaamheden. Niet omdat er geen corona meer is, maar omdat corona
geborgd is in de werkprocessen.
De maatregelen zijn bijna allemaal verdwenen. Behalve de afweging over het
dragen van een mondkapje, dit is maatwerk.
Dit betekent dat er geen aparte corona nieuwsbrief meer komt. Coronaonderwerpen zullen voortaan in de maandelijkse nieuwsbrief opgenomen
worden.
Het mailadres van de coronawerkgroep blijft voorlopig nog wel beschikbaar
voor het stellen van vragen.
Indien er aanleiding voor is, zoals een nieuwe variant waarbij maatregelen weer
nodig zijn, zal de coronawerkgroep weer opstarten.
bre ak
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Hartefestijn 31 maart 13.00-15.30 uur
Locatie de Hartekamp wordt
omgetoverd tot sprookjesbos, waar
je van alles kunt doen, zien, horen en
ruiken. Ook DJ Ronald is van de partij.
Deelname gratis.
Het Hartefestijn is een samenwerking
van de dagbestedingslocaties.
Hartefestijn is mogelijk dankzij een
financiële bijdrage van Fonds
Hartewensen.
bre ak

Oranjefeest 23 april 14.00 – 16.00
uur
Kom naar het Oranjefeestje op
locatie de Hartekamp. Bezoek het
swingende optreden van Wendy
Molee en DJ Sas, bekijk de kleurige
steltlopers Naranjas, en meer.
Aanmelden kan tot 4 april.
Kosten €15,- per cliënt, introducé
gratis.
Koningsdag 27 april 11.00 - 12.30 uur
Op Harteheem wordt Koningsdag feestelijk gevierd. Met volkszanger Danny
Plezier, de Haarlemse drumband "Blij met muziek” en de prachtige steltlopers
Naranjas.
Kosten: 12,50 per cliënt, begeleiders en netwerk gratis.
bre ak

Activiteiten centrale
vertegenwoordigersraad
De leden van het Vertegenwoordigerspanel zeggen in de laatste enquête, dat
de CVR onvoldoende ‘in zicht is bij de achterban’.
Daar gaat de CVR natuurlijk iets aan doen. Want wij willen en moeten volgens de
Wmcz 2018 (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018) de
vertegenwoordigers informeren over de zaken die de raad oppakt.
Hieronder een opsomming van de werkzaamheden van de laatste weken. In de
volgende nieuwsbrieven gaan we inhoudelijk op de onderwerpen in.
09-02 Overlegvergadering met de raad van bestuur
14-02 strategie middag netwerk en samenleving
15-02 overleg met OR en CCR
25-02 adviesgesprek kandidaat manager zorg met CCR
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08-03 online bijeenkomst VGN ‘Samen werken aan goede zorg’
15-03 adviesgesprek kandidaat manager zorg RVE1 met CCR
17-03 online bijeenkomst over verhuizing ‘Hart werk en Kunst’
23-03 kwaliteitsgesprek 2021
Vragen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.
bre ak

Duofiets voor boerderij

Het team van de Boerderij liet Fonds
Hartewensen weten: “De oude
duofiets komt niet meer door de
keuring. Elke dag maken we
wandelingen met de groep waar
cliënten die wat moeilijker ter been
zijn, een stuk meefietsen. Dankzij de
duofiets zien de cliënten meer van
het Hartekampterrein en de
omgeving.
We doen samen boodschappen, waardoor de cliënt meer deel uitmaakt van de
samenleving."
Met donaties van cliëntvertegenwoordigers, cliënten en donateurs is het gelukt!
17 maart jl. is de fiets afgeleverd bij de Boerderij.
De cliënten konden niet wachten om een proefritje op het terrein te maken. En...
alleen maar glunderende gezichten.
Dat is waar Fonds Hartewensen voor staat, dromen van cliënten waarmaken!

Contact
hartekampgroep.nl | info@hartekampgroep.nl
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