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Senioren zijn een groot kiezerspotentieel
Op 17 maart 2021 vinden de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats.
Aandacht in de programma’s van de politieke partijen voor het ouderenbeleid is
een belangrijke pijler voor de oudere kiezers. Welke partijen hebben een
positieve context en ook oplossingen voor de maatschappelijke vragen van
senioren, over nieuwe woonvormen, voldoende kwalitatieve zorg, aandacht
voor de maatschappelijk welzijn, investeringen in gezondheidspreventie,
stimulering van digitalisering bij ouderen.
Positief denken over de verworvenheden van de vergrijzing is wenselijk. Steeds
meer babyboomers zijn nu mantelzorgers, oppas-oma’s en opa’s en verrichten
full-time maatschappelijk (vrijwilligers)werk hetgeen sterk ten goede komt aan
de informele economie.
Senioren zijn geen kostenpost, in tegendeel. Als ouderen meer vertrouwen
hebben in de toekomst, geven ze ook meer geld uit, dat helpt de economie
vooruit.
Intergenerationele solidariteit moet meer gestimuleerd worden. Stop met het
tegen elkaar opzetten van jong en oud. Verschillende generaties trekken samen
op.
PROO vindt het een constructief idee als er een coördinerend bewindspersoon
voor het ouderenbeleid komt in het komende kabinet.
Laat u uw stem niet verloren gaan, kies met hart én verstand.
Secil Arda

Uitstel Technologiemarkt met COSBO-Almelo
Als vervolg op ons symposium ‘Technologie in de zorg en kennisoverdracht
aan ouderen’ planden we samen met de Cosbo in Almelo een
informatiemarkt voor senioren en belangstellenden in dit seizoen.
Coronamaatregelen maken het echter onmogelijk een goede
kennisoverdracht te realiseren.
We stellen dit initiatief uit tot het najaar.
Inmiddels zijn we met andere gemeentes in gesprek om soortgelijke
bijeenkomsten te organiseren.
Ook geïnteresseerd? Stuur ons een mailtje.
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Persoonlijke gezondheidbewaking PGO
Electronisch Patienten Dossier (EPD)
Gegevens over onze gezondheid worden door apothekers, huisartsen,
tandartsen, ziekenhuizen, fysiotherapeuten enz. op hun computers beheerd.
Een landelijk digitaal patientendossier waarin al mijn gegevens nationaal
worden verzameld kwam er niet vanwege gevreesde gevaren en risico’s die
grote dataverzamelingen met zich meebrengen.

U dient door uw huisarts of apotheek aangemeld te
zijn bij MijnGezondheid.net om in te kunnen loggen.

Persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO)
Daarna startte de ontwikkeling voor een meer persoonlijk beheer van
gezondheidsgegevens. Vanaf 1 juli 2020 wilde men dat iedere Nederlander
elektronisch over zijn/haar medische gegevens (labuitslagen, foto’s of
medicijngebruik kon beschikken, maar ook persoonlijk metingen zou kunnen
opslaan.
De overheid subsidieerde diverse instellingen in de kosten van de PGO
ontwikkeling om de apps kosteloos voor gebruikers beschikbaar te kunnen
stellen. Ook promoot de overheid de kosteloze ontvangst van de data.
Helaas zijn veel zorgverleners er nog niet klaar voor. Ze hebben wel hun eigen
uitwisselingsplatform waar uw gegevens na uw toestemming aan collega’s
kunnen worden gedeeld (Mijn Gezondheidsnet)
Er zijn nu al meer dan 30 PGO-apps voor je mobiele telefoon die aan de strenge
randvoorwaarden voldoen en door stichting MedMij officieel zijn goedgekeurd.
PGO-promotie
Dit jaar start een campagne om PGO´s bekender te maken en om ervoor te
zorgen dat alle zorgverleners op een systematische manier de medische
gegevens die ze van mij hebben beschikbaar stellen.
En dan nog aan ons de keus welke van de 30 apps ons het best bevalt.
Is voor de digibeten onder ons Mijn Gezondheidsnet een reddingsanker?

VITAAL TWENTE PROJECTEN

Inspiratie voor een gezonder Twente

‘Goed bezig’, zeggen partners
16 partners deden in 2020 mee aan Vitaal Twente. Uniek!
Zorgverleners, zorgverzekeraar (Menzis) gemeentes én Onderwijs (Saxion) en
wetenschap (UT) doen mee.
Zó houden we Twente gezond
 Twentse Preventie campagne met GGD en Menzis
 Vitaal projecten in diverse gemeentes.
 Rol fysiotherapeuten bij vitaliteit
Vitaal Chronisch ziek
Digitale technologieën voor vitale chronisch zieke mensen met diabetes type 2

HEALTH VALLEY EVENT , 11 maart 2021
09.30-10.00 u: 3 pioniers delen kennis en ervaring rondom preventie.
Waar kunnen wij helpen en/of leren van anderen en heb ik mijn lokale netwerk
erbij betrokken? Miriam Hutten spreekt namens Vitaal Twente/TopFit.
13.00-14.00 u: Citizens4prevention, met TOPFIT.life, over burgerparticipatie,

MEET & GREET - maandag 15 maart 2021
Prof . Miriam Hutten -Vollenbroek, voorzitter

Mensen met diabetes type 2 en technologieleveranciers ontmoeten elkaar op deze
informatiemarkt. Welke tools helpen om meer regie te houden over jezelf met
diabetes. Iedereen met diabetes type 2 is welkom om mee te doen.
Belangrijk om mee te doen: Bezit smartphone etc. en bekend met gebruik apps.
Aanmelden bij Vitaal Twente.

8
ROCOV actief
Webinar 5 maart 2021
Er staat veel op de wensenlijstjes van het Rocov en gelukkig ook in de
programma’s van de provincial en landelijk politieke partijen. Alle kernen moeten
bereikbaar zijn met OV. Grensoverschrijdende busverbindingen. Treinen van
Zwolle naar Münster, van Almelo naar Groningen. Verdubbeling en elektrificatie
van het Spoor van Zutphen naar Hengelo en van Almelo naar Hardenberg.
Op 5 maart a.s. organiseert Rocov-Overijssel daarom een digitaal symposium:

"Van Belofte naar Beweging"
een Mobiliteitsakkoord voor Overijssel

1.

Annemarth Idenburg - Trendbureau Overijssel

De Tweede Kamerverkiezingen zijn een belangrijk democratisch gebeuren dat
mede bepalend is voor vernieuwingsplannen voor het Openbaar Vervoer en de
Mobiliteit in Overijssel. Het Overijssels webinar heeft 4 inleiders over:
1.

2.

Dinand de Jong - EUREGIO

De sociale waarde van infrastructuur

Wegen, fietspaden en openbaar vervoer zijn belangrijk voor de manier waarop we
kunnen deelnemen aan de samenleving. Hoe zorgen we er voor dat ons
mobiliteitsbeleid mee verandert?
2. Van Euregio naar een metropoolregio
De Euregio beschikt over drie grote stedelijke centra, verbonden met middelgrote
steden en een gunstige ligging op de North Sea-Baltic Corridor en de corridor
Münster-Zwolle. Onnodige beperkingen van de grensregio moeten verdwijnen.
3. Plannen en uitdagingen van ProRail in Overijssel

3.

Dorothé Wennekendonk - ProRail

Welke rol heeft ProRail in de ontwikkeling van duurzame spooroplossingen in
Overijssel.
4. Duurzame Mobiliteit
Het Klimaatakkoord van Parijs zorgt ervoor dat we flink aan de bak moeten als het
gaat om beperken van de uitstoot.

4 Vincent Wever - AdviseurDuurzame Mobiliteit

We willen onze politieke vertegenwoordigers er toe bewegen het niet bij mooie
woorden te laten, maar tot daden te komen.
Op de site van www.rocovoverijssel.nl ziet u hoe u het symposium kunt volgen.

Service op stations
NS is van plan om het serviceloket op een groot aantal stations weg te
halen. Je kunt dan alleen nog digitaal contact opnemen met de service van
NS. Rocov-Overijssel neemt hierover contact op met NS om te proberen
dit voornemen van tafel te krijgen. Fysieke servicemedewerkers op
stations zijn van groot belang voor heel veel senioren, maar ook voor
reizigers die niet zo vaak met de trein reizen. Bovendien is het van belang
voor het veiligheidsgevoel van alle reizigers. Langzamerhand kan een
station, zeker in de avond en de nacht, veranderen in een “spookplek”.
Haltetaxi
De provincie Overijssel overweegt in het kader van het project “Gluren bij
de buren” een experiment ‘Haltetaxi’ op te starten.
Een haltetaxi haalt u thuis op en brengt u naar de door u gewenste halte.
In een aantal provincies in (Zeeland, Gelderland) wordt op dit moment
geëxperimenteerd met haltetaxi.

8
Raad van Ouderen
Er is een positief evaluatieverslag over de betekenis van de Raad van Ouderen.
Ook het ministerie van VWS waardeert de raad. Wat vindt een nieuwe regering?

Wijzigingen vaccinatiestrategie
‘De Raad van Ouderen heeft ernstige bedenkingen bij de veranderde
prioriteitsstelling: ‘Een substantieel deel van de ouderen wordt later ingeënt dan
eerder voorzien. Maar ouderen (60+) en medische risicogroepen hebben wel tot
21 keer meer kans ernstig ziek te worden en te overlijden. Door de aanvankelijke
prioriteit voor ouderen (en medische risicogroepen) te handhaven, worden zo min
mogelijk ouderen ernstig ziek en/of overlijden zij met veel pijn en benauwdheid.
Deze vaccinatiestrategie leidt niet alleen tot grote gezondheidswinst bij ouderen
en medische risicogroepen, maar verkleint ook de kans op overbelasting van het
zorgstelsel en geeft per saldo ook meer ruimte aan jongeren.’
Lees brief over vaccinatiestrategie

De toekomst van de gezondheidszorg
De Contourennota ‘Zorg voor de toekomst’ van het Ministerie van VWS is
verschenen. De Raad van Ouderen heeft per brief gereageerd op de concept-nota.
‘Gezondheid(szorg) kan je niet los zien van welzijn en wonen. De “houdbaarheid
van de gezondheidszorg” staat centraal. Door te starten vanuit het welbevinden
van mensen en hun leefomstandigheden - waaronder hun woonsituatie in wijk of
buurt - wordt een meer integrale benadering mogelijk en wordt ook samenwerking
tussen de verschillende actoren bevorderd. Een dergelijke meer samenhangende
benadering vanuit het perspectief van de burgers zou naar de mening van de Raad
van Ouderen ook in financieel en personeel opzicht kunnen lonen. De Raad ziet het
louter aanbrengen van noodverbanden binnen het huidige stelsel als een risico.
Het maakt het stelsel alleen maar nóg complexer en onoverzichtelijker met alle,
ook voor de burger, materiële en immateriële kosten van dien.’
Op basis van eerder uitgebrachte adviezen vraagt de Raad in de brief ook aandacht
voor de volgende aspecten:
• Zie ouder worden als een volwaardige levensfase, met een volwaardige rol voor
ouderen in de samenleving.
• Voorbereiden op ouder worden is een gezamenlijke taak van ons allen. Bevorder
en faciliteer programma’s voor burgers/patiënten gericht op bewustwording van
verantwoordelijkheid voor eigen welzijn, gezondheid en leefstijl.
• Ook ‘kwetsbare’ ouderen kunnen zingeving ervaren en een bijdrage leveren aan
het welzijn van anderen.
• Voorbereiden op het levenseinde vraagt ruimte en ondersteuning voor
huisartsen en betere informatievoorziening aan ouderen.
• Maak persoonsgerichte en geïntegreerde zorg voor ouderen mogelijk via
wijkgerichte ouderenzorg.
• Besteed ook aandacht aan het sociale netwerk van de ouderen, met name aan
de mantelzorgers.
• Zorg voor ruimte voor voldoende gevarieerde woonvormen en
ouderenvriendelijke wijken.
• Zorg via regionale planning voor voldoende verpleeghuiszorg, in het bijzonder
door een verscheidenheid aan (kleine) woonvoorzieningen met verpleeghuiszorg
tot stand te brengen.
• Zorg dat ouderen ondersteund worden om goed met ICT te kunnen omgaan en
zie dit niet als vanzelfsprekendheid. En zorg dat goede zorg en ondersteuning
geborgd blijft als ICT oplossingen niet (meer) passen.
Voor meer informatie zie: https://www.beteroud.nl/raad-van-ouderen

