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PROO - Symposium naar 12 november 2020
Technologie In De Zorg en Kennisoverdracht Aan Ouderen
Ons vanwege de uitbraak van het Coronavirus uitgestelde symposium, dat
de start inluidt van ons project Zorgtechnologie, zal op donderdag 12
november 2020, 10.00-16.00 u, Spoorstraat 7 in Wierden worden
gehouden. We denken dat we zo nodig met inachtneming van de 1,5 m.
afstand bijeen kunnen komen, om de versterking van de betrokkenheid van
ouderen bij technologische ontwikkelingen in de zorg aan de orde te stellen.
Onze professionele inleiders en exposanten zijn weer beschikbaar.
Reserveert u alvast de nieuwe datum. Een nieuwe uitnodiging volgt na de
zomervakantie (ook voor degenen die zich eerder hadden aangemeld!)

Goede Voorbeelden Van Ondersteuning In Corona-tijdperk
Hoe het ook kan in het kader van “Samen staan we sterk!”
 In de digitale sociale kaart ‘WIJ DEVENTER’ kwam een rubriek
‘Vrijwillige hulpaanbieders voor inwoners’.
Ook de VCD (vrijwilligers centrale Deventer) en de sociale wijkteams
hebben gegevens van vrijwillige hulpaanbieders.
 Artiesten treden op bij diverse Deventer verzorgingshuizen om de
bewoners in hun isolatie te vermaken.
 Huisartsassistenten informeren naar het welzijn van patiënten boven
de 70 jaar en informeren naar de wens al dan niet te willen worden
opgenomen op de intensive care als dat zich zou voordoen. Daarbij
worden ook de risico’s van een i.c. opname genoemd. Helaas hebben
dat niet alle huisartsen in Deventer dat gedaan.
 Ouderenmedewerkers van Raster (een gemeentelijke
welzijnsorganisatie) in Deventer hebben ouderen gevraagd naar hun
welbevinden, al zijn niet alle ouderen benaderd.
EN VERDER:
 De burgemeesters van ENSCHEDE en OLDENZAAL stuurden aan alle
oudere inwoners een brief om ze een hart onder de riem te steken.
Dit alles naast de spontaan aangeboden hulp van bekenden en
buurtbewoners. Hartverwarmend!

Geen Triage Op Leeftijd Bij IC-opname
De artsenvereniging KNMG heeft vanwege de Coronapandemie een
draaiboek gemaakt ‘Code Zwart’. Het document legt stapsgewijs de keuzes
uit die artsen moeten maken op het moment dat de druk op de ic-zorg
(intensive care) zo hoog is dat artsen op niet-medische gronden keuzes
moeten maken wie er wordt toegelaten tot de levensreddende zorg.
Jongeren komen bij tekort aan ic-bedden eerder in aanmerking voor een icplek dan ouderen. Het kabinet is het er niet mee eens. PROO ook niet.
Leeftijdsdiscriminatie binnen de zorg is onethisch. PROO is zeer voor de
intergenerationele solidariteit. Maar dat rechtvaardigt niet de keuzes van de
intensivisten dat de ouderen aan de ic-voordeur al afgeschreven worden
vanwege een arbitraire leeftijdscriterium. PROO is ertegen om levens met
elkaar te vergelijken of in de weegschaal te leggen. De menselijke
waardigheid is belangrijk maar die heeft niets te maken met leeftijd.
PROO vindt dat leeftijdscriterium zo snel mogelijk uit Code Zwart moet
geschrapt worden. Secil Arda

Raad Van Ouderen Zeer Actief

Op 18 september van 10.00-12.30 uur
houdt het ZIF m.m.v. delegatieleden en de
noordelijke leden van de RVO een Webinar
over de nieuwe Gezondheidsnota 2020-2024
van VWS. ‘Vitaal ouder worden’ is een van de
4 speerpunten.
Aanmelden: info@zorginnovatieforum.nl
Dan krijgt u de uitnodiging
en het programma toegestuurd.

Deze raad van deskundige onbetaalbare seniorenvrijwilligers heeft zich
binnen de twee jaar van haar bestaan zeer actief getoond en gevraagd
en ongevraagd de minister van VWS met zinvolle adviezen bediend. Via
onderstaande links kunt ervan kennisnemen
Advies over campagne herwaardering ouderen
Advies over keuze-informatie verpleeghuis
Advies over voorbereiden op ouder worden
Advies over zingeving en verminderen eenzaamheid
Advies gezondheidsbevordering ouderen
Advies tijdens coronacrisis
Advies over zelfstandig wonen met passende zorg
Brieven aan de minister (over coronacrisis)
Binnenkort verschijnt:
Ouderen en de digitalisering
Alle informatie is te vinden op www.beteroud.nl

ROCOV In Coronatijd
Het zal niemand verbazen dat ook het ROCOV in de afgelopen maanden
haar werkwijze heeft aangepast. De secretaris van het ROCOV heeft
daarnaast zijn werkzaamheden beëindigd. Er is dus ook een vacature!
De werkgroep Stad en Streek die het busvervoer monitort heeft een advies
uitgebracht over de concessie Midden-Overijssel.
Als het goed is starten de buurtbussen weer in augustus. Twente Flex bijt
het spits af, omdat zij als eerste op 3 augustus weer beginnen.
Onze PROO vertegenwoordigers hebben het punt van ‘een bereikbaar
platteland’ nogmaals onder de aandacht gebracht op de laatste
bijeenkomst met KEOLIS. Het bedrijf kwam overigens negatief in het nieuws
vanwege de scheve schaats die gereden werd met de nieuwe aanbesteding
voor OV in Overijssel, Gelderland en Flevoland. Op 7 juli a.s. neemt de
Provincie een besluit over het vervolg. Rocov pleit voor stappen die een
ongestoorde voortgang van het OV niet frustreren.

