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Wij heten u weer van harte welkom bij 
onze HN-nieuwsbrief. Het is alweer onze 
3e jaargang en we hebben onze inhoud 
flink gerestyled. Op vele verzoeken 
hebben we geprobeerd om meer actuele 
artikelen, meningen, beschouwingen en 
actualiteit te brengen.

Nu is het gevaar bij ‘actueel’ altijd aanwezig 
dat er tussen het schrijven en lezen hiervan 
het een en ander veranderd of achterhaald 

is. Daarom plaatsen we bij deze artikelen 
de ‘plaatsingsdatum’ erbij. Tja, je inkt is 
nog niet droog of er komt weer nieuwe 
informatie… zo gaat dat nu eenmaal.

Toch denken we, in goede samenwerking 
met onze redactie van onze nieuwssite 
op internet – Handicapnieuws.net – er 
een mooi gevarieerde Nieuwsbrief van de 
hebben gemaakt. 

Wij hopen uw reactie of bijdragen voor 
de volgende Nieuwsbrief te mogen 
ontvangen. Ons adres staat in de colofon.
Mogen wij u ten slotte heel veel leesplezier 
wensen en tot over 3 maandag (of eerder 
op internet).

Ton van Vugt
(voorzitter HN)

Van de bestuurstafel

Er is  alweer een jaar voorbij. Een voor 
HN heel bijzonder jaar. Met veel ups 
(maar helaas ook wat downs).

Een jaar waarin we volwassen zijn geworden. 
Onze doelstelling om informatie te 

verstrekken voor gehandicapten, chronisch 
zieken én hun omgeving uitgroeide tot 
een voorziening die bijval en lof kreeg. Zo 
ontvingen we het Zegelgezond-keurmerk 
en ANBI-status.

De internetactiviteiten maakten een 
pracht jaarresultaat en velen vroegen om 
informatie en/of advies. Zo konden we 
bijvoorbeeld 817 direct helpen met hun 
probleem of vraag.

Voor de leden werden er verschillende 
activiteiten gepland (met wisselend 
resultaat). Helaas kon de laatste 
activiteit, de kerst-in, door de barre 
weersomstandigheden geen doorgang 

Van het hoofdbestuur
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vinden en moest op het laatste moment 
gecanceld worden. Toch gaat onze 
dank uit naar de vrijwilligsters die deze 
activiteiten de afgelopen twee jaar voor 
HN hebben georganiseerd. Zij hebben 
ons te kennen gegeven om – door 
verschillende persoonlijke redenen – 
deze taak komend jaar niet te kunnen 
uitvoeren. Op dit moment is het bestuur 
dus op zoek naar (nieuwe) enthousiaste 
vrijwilligers hiervoor.

Komend jaar (2013) zal weer een belangrijk 
jaar worden. Begin april zal in de algemene 

ledenvergadering (ALV) belangrijke 
besluiten genomen gaan worden over de 
toekomst van HN.

Het standpunt blijft dat we moeten doen 
waar we goed in zijn en moeten detacheren 
en samenwerken om het beste resultaat 
over de gehele linie te krijgen.
Het bestuur heeft alle vertrouwen hierin 
en in haar toekomst.

Marianne op ’t Hoog en Ton van Vugt
(dagelijks bestuur HN)

Binnen de doelstelling van HN is 
informatievoorziening (in de breedste 
zin van het woord) erg belangrijk.

De nieuwsvoorziening via internet (en 
andere media) neemt hier een belangrijke 
rol in. De website Handicap-nieuws.net 
zorgt dagelijks voor nieuws, informatie, 
opinie, meningen en feiten die van 
belang (kunnen) zijn voor gehandicapten, 
chronisch zieken én hun omgeving.

Iedere dag maar liefst 25 artikelen in 
toegankelijke en (voor)leesbare vorm. 

Toegankelijk, zoals:

voorleesfunctie ͳ
vergrootfunctie ͳ
platte tekst ͳ

maar ook gebruikmaking van Social Media 
(Facebook, Twitter, Hyves, Linkedin en 
Google+).

Handicapnieuws.net werd in 2013 
gemiddeld per dag door 284.000 (unieke) 
bezoekers bezocht. (op jaarbasis kwam 
dit voor 2013 uit op maar liefst 918.714  
(unieke) bezoekers). 

Via de Social Media volgden ons eind 
2013 ruim 32.000 mensen en ruim 1400 

Handicapnieuws.net
Is uitgesproken actueel!
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mensen ontvangen dagelijks ons (gratis) 
mailmagazine HANDICAPNIEUWSmail.

Cijfers om erg trots over te zijn.

Niet onbelangrijk te vermelden is dat  wij 
geheel (100%) op vrijwilligers werken. Een 
klein redactieteam werkt iedere dag, zes 
dag per week, de nieuwssites bij. Geen 
duur kantoor of software, geen subsidies 

gewoon  100% inzet voor ‘de goede zaak’.

Wij hopen als Handicap Nationaal nog heel 
lang op hen te mogen en kunnen rekenen. 
Tevens hopen we het komend jaar het 
team en deze activiteit te versterken.

Een goede, complete en toegankelijke 
nieuws-voorziening kan velen helpen en 
steunen.

door: Carlijn de Groot en Ton van Vugt.

 

Speciaal voor doven en slechthorenden 
is een bril ontwikkeld waarmee de 
gesprekspartner beter 'gehoord' kan 
worden. In de bril zit een spraakher-
kenningscomputer. Het gesprek wordt 
daarmee rechtstreeks ondertiteld op 
de bril. Onder meer taalwetenschap-
pers van de Universiteit Leiden werken 
momenteel aan de ontwikkeling van 
de dovenbril, mogelijk is het over een 
paar jaar gemeengoed, hopen ze. 

„De spraakherkenning moet nu nog eerst 
gewend raken aan mensen. Een gesprek 
met een wildvreemde lukt dus nog niet”, 
zegt Vincent van Heuven van het Leiden 
University Centre for Linguistics (LUCL). 
„En het duurt ook nog even voordat de 

computer schakelt tussen meerdere 
gesprekspartners.” 

Techniek.

In de bril zit een spraakherkennings-
computer. Het gesprek wordt daarmee 
rechtstreeks ondertiteld op de bril.

Onder meer taalwetenschappers van de 
Universiteit Leiden werken momenteel aan 
de ontwikkeling van de dovenbril, mogelijk 
is het over een paar jaar gemeengoed, 
hopen ze.

''De spraakherkenning moet nu nog eerst 
gewend raken aan mensen. Een gesprek 
met een wildvreemde lukt dus nog niet’’, 
zegt Vincent van Heuven van het Leiden 
University Centre for Linguistics (LUCL). 
''En het duurt ook nog even voordat de 
computer schakelt tussen meerdere 
gesprekspartners."

Taalgebruik herkennen.

De bril moet eerst gewend raken aan de 
manier van spreken van iemand, legt 

Een bril voor doven en slechthorenden.
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Van Heuven uit. ''De gesprekspartner 
moet ongeveer 20 minuten woorden 
en zinnen inspreken, de computer gaat 
dat verwerken en daarna is zijn of haar 
taalgebruik bekend."

Het maakt niet uit of iemand netjes 
Nederlands spreekt of met een dialect. 
''Maar je moet niet heel netjes gaan 
inspreken als je eigenlijk met een flink 
Brabants accent praat."

Bijna twee derde Nederlandse vrouwen 
en meer dan helft van de mannen geeft 
aan dat de natuur depressieve klachten 
verlicht. Dit blijkt uit onderzoek van 
Fonds Psychische Gezondheid onder 
1.026 respondenten, uitgevoerd door 
onderzoeksbureau Motivaction. 

De natuur is onder vrouwen de meest 
genoemde remedie tegen somberheid 
en depressieve klachten. Vrouwen zijn 
zelfs enthousiaster over de natuur dan 
over erkende stemmingsverbeteraars als 
leuke dingen doen (63%), zelfvertrouwen 
vergroten (60%), meer gaan sporten (52%), 
op vakantie gaan (34%) of een zelfhulpboek 
lezen (20%). 

Natuur op recept.

Wandelen in de natuur helpt stress te 
verminderen en gedachten te ordenen. 
Psycholoog Ad Bergsma: 'Een natuurlijke 

omgeving versterkt positieve gevoelens en 
vermindert gespannenheid. Deze helende 
werking benutten we in Nederland 
onvoldoende.'

Fonds Psychische Gezondheid heeft naar 
aanleiding van de onderzoeksresultaten 
besloten het idee 'natuur op recept' verder 
uit te werken. Op de website van het 
Fonds is voor iedereen gratis een bestand 
te downloaden met oefeningen die de 
natuurbeleving kunnen versterken tijdens 
een wandeling naar keuze. Bergsma: 'In 
Finland is een dergelijke aanpak succesvol 
gebleken. Meer dan de helft van de 
wandelaars vertelt de oefeningen te zullen 
aanraden aan kennissen en ze zelf nog 
eens te doen.' 

Natuurmonumenten.

Jan Jaap de Graeff, algemeen directeur 
van Natuurmonumenten reageert: 'Dit 
onderzoek laat eens te meer zien dat 
natuur een positief effect heeft op de 
gezondheid van mensen. Het initiatief 
van Fonds Psychische Gezondheid om 
gratis oefeningen aan te bieden die de 
natuurbeleving versterken moedigen wij 
dan ook aan. We nodigen iedereen uit 
om van onze natuurgebieden te genieten. 
Of het nu is om tot jezelf te komen, om 

Natuur verlicht depressieve klachten.
door: Marlies van der Vloot .en Ton van Vugt
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kinderen te laten struinen of gewoon om 
een frisse neus te halen.'

Over Fonds Psychische Gezondheid.
Fonds Psychische Gezondheid is een 
goed doel met een missie. Wij zijn er 
voor iedereen die te maken heeft met 
psychische problemen of wil weten hoe 
die te voorkomen zijn. Daarom nemen wij 
met daadkracht en passie het voortouw 

om mensen uitzicht te bieden op een beter 
leven door:

het bieden van actuele en betrouwbare  ͳ
informatie en advies
het financieren van onderzoek naar  ͳ
nieuwe en betere behandelmethoden 
en zorgprojecten
het bevorderen van openheid en  ͳ
begrip.

Mensen met een handicap lopen 
een groot risico op armoede. Veertig 
procent van de gehandicapten die 
leven van een uitkering, moeten 
rondkomen met minder dan 1.000 
euro per maand en zitten dus onder de 
Europese armoedegrens. En dat cijfer 
is een onderschatting. 

De cijfers komen uit het onderzoek van 
het Sociaal en Cultureel Planbureau. Het 
(SCP) in opdracht van het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

"Maar eigenlijk is de veertig procent 
een onderschatting", zegt Ton van Vugt, 
voorzitter van de belangenorganisatie 
Handicap Nationaal. "Het klassieke 
armoedeonderzoek houdt geen rekening 
met de extra kosten die een handicap met 
zich meebrengt, zoals speciaal vervoer, 
aanpassingen aan de woning en medische 
kosten. Als die extra kosten in rekening 
worden gebracht, leven bijna acht op de 
tien gehandicapten in armoede, volgens 
de meest extreme schattingen zelfs negen 
op de tien. Omdat ze niet rondkomen, stelt 
een op de drie mensen met een handicap 
een bezoek aan de dokter uit. En een op 
de vier heeft niet het geld om zijn woning 
genoeg te verwarmen."

Keerpunt.

Het SCP meet elk jaar hoeveel 'armen' er 
zijn in Nederland. De afgelopen jaren bleef 
dat aantal steeds redelijk stabiel. Zelfs in 
de eerste crisisjaren 2009 en 2010 was er 
geen stijging te zien.

Groot risico op armoede voor gehandicapten
door: Marlies van der Vloot en Carlijn de Groot.
(publicatiedatum: zaterdag 8 december 2012)
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"Afgelopen jaar is wat dat betreft een 
keerpunt", zegt onderzoeker Cok Vrooman 
van het SCP. Vrooman. "Je ziet het ook bij 
de werkloosheidcijfers, die liepen ook niet 
op en nu zie je ook daar een stijging." De 
komende jaren verwacht hij nog meer 

armoede. "We denken dat er in 2012 
ongeveer 74.000 mensen bij komen en 
dat aantal zal de komende jaren verder 
oplopen, want in onze berekeningen 
hebben we de maatregelen van het kabinet 
nog niet meegenomen." 

De rollator, de okselkruk en het 
looprek verdwijnen niet alleen uit het 
basispakket, de hulpmiddelen kunnen 
vanaf volgend jaar ook niet meer 
worden afgetrokken van de inkom-
stenbelasting. Dat blijkt uit een brief 
van staatssecretaris Frans Weekers 
aan de Tweede Kamer. 

In het regeerakkoord is afgesproken dat 
dergelijke hulpmiddelen niet meer in het 
basispakket zitten. Tot nog toe waren ze 
deels aftrekbaar als ze niet helemaal vergoed 
werden door de ziektekostenverzekering. 
Die aftrekbaarheid verdwijnt nu.

Ivf-behandeling.

De regeling gaat behalve voor de 
hulpmiddelen ook gelden voor 
ivf-behandelingen voor vrouwen 
boven de 43 en voor de eerste twee 
ivf-behandelingen waarbij meer dan één 
embryo wordt teruggeplaatst en de vrouw 
ten tijde van de behandeling jonger is dan 38. 

Rollator en loophulp ook niet meer aftrekbaar
Door Carlijn de Groot en Ton van Vugt

Huisartsen kunnen bij vrouwen in de 
helft van de gevallen zonder urineon-
derzoek goed inschatten of ze waar-
schijnlijk een blaasontstek-ing hebben. 
Dat blijkt uit het promotieonderzoek 
van Bart Knottnerus. 

Huisartsen krijgen veel vrouwen op 
het spreekuur met klachten die wijzen 
op een blaasontsteking. Bijvoorbeeld 
vaak naar de wc moeten, een brandend 
gevoel tijdens het plassen, maar een paar 
druppels plassen en troebele urine.

Blaasontsteking ook in te schatten zonder 
Urine-onderzoek
Door Marlies van der Vloot en Ton van Vugt
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Drie vragen.

Knottnerus stelde drie vragen op 
waarmee een huisarts in de helft van 
de gevallen zonder urineonderzoek 
goed kan inschatten of er inderdaad een 
blaasontsteking is. Het vermoeden van 
de vrouw speelt daarbij een belangrijke 
rol, zelfs als ze nog nooit een blaasont-
steking heeft gehad. 

Antibiotica uitstellen.

Verder geneest een kwart tot de helft van 
de vrouwen binnen een week spontaan 
en blijkt meer dan een derde bereid om 
behandeling met antibiotica uit te stellen 
als de huisarts dat voorstelt. 

De resultaten van Knottnerus' proef-
schrift worden deels verwerkt in de 
herziende richtlijn Urineweginfectie van 
het Nederlands Huisartsen Genootschap, 
die over enkele maanden verschijnt.

Zeer zware zorg, die nu thuis geleverd 
wordt aan 12.000 mensen, komt straks 
voor rekening van de gemeenten. Dat 
blijkt uit een recentelijk rapport van 
adviesbureau Gupta Strategists. 

Deze ouderen ontvangen evenveel 
zware zorg thuis als ouderen die in een 
verpleeghuis zitten. Tenzij deze mensen 

verhuizen naar een instelling, komen hun 
zorgkosten, opgeteld 600 miljoen euro, 
in 2015 op het bordje van gemeenten te 
liggen. Door de plannen van het kabinet 
Rutte II wordt de AWBZ sterk ingeperkt, 
en moeten de gemeenten voorzien in 
'lichtere' zorg, die die thuis gegeven kan 
worden.

Haken en ogen.

Gupta concludeert onder andere dat 
de uitvoering van dit soort zorg door 
gemeenten veel haken en ogen kent. 
"In 2011 ontvingen 380.000 mensen 
thuiszorg in de vorm van persoonlijke 
verzorging of verpleging. Een op de drie 
mensen kreeg beide soorten zorg welke 
bijna altijd door dezelfde aanbieder werd 
geleverd. De voorgenomen scheiding 

Uitvoering wmo acht keer duurder dan awbz
door Carlijn de Groot en Ton van Vugt
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tussen persoonlijke verzorging (Wmo) 
en verpleging (Zorgverzekeringswet, 
Zvw) heeft als risico dat mensen bij 
twee loketten moeten aankloppen 
voor thuiszorg, maar ook dat twee 
verschillende aanbieders nodig zijn 
om de zorg te leveren. Dit heeft 
hogere kosten, mogelijk negatieve 
kwaliteitseffecten door extra overdracht 
en kennisversnippering tot gevolg. Ook 
bestaat het risico dat gemeenten en 
verzekeraars onder kostendruk naar 
elkaar verwijzen als het geschikte loket 
voor de betreffende zorgvraag."

Ook ANBO voorziet onduidelijkheid bij 
cliënten. Bovendien kan het zorgaanbod 
en de kwaliteit ervan sterk gaan 
verschillen tussen gemeenten. Gupta 
adviseert "landelijke waarborgen om 
regionale willekeur te voorkomen".

Acht keer duurder.

Het zal voor gemeenten moeilijk zijn om 
hun nieuwe inkooprol efficiënt in te vullen, 
zo stelt Gupta. "De uitvoeringskosten van 
de WMO zijn op dit moment acht keer 
hoger dan die van de AWBZ. Uitgaande 

van gelijkblijvende uitvoeringkosten 
ten opzichte van zorgkantoren, krijgt 
een gemiddelde gemeente een budget 
van ongeveer 60 duizend euro voor de 
integrale uitvoering voor. Het tekort 
aan schaal en expertise is een groot 
probleem bij de effectieve uitvoering 
van de zorginkoop." Gemeenten worden 
flink gekort in hun budget. De zorg die nu 
landelijk onder de AWBZ georganiseerd 
wordt, gaat naar de gemeenten, die noch 
de ervaring noch het budget hebben om 
de zorg goed te regelen.

Gupta voorziet een "zeer groot risico 
op hoge uitvoeringskosten, gezien de 
ervaringen met de Wmo". Daarom wordt 
geadviseerd om in te zetten op voldoende 
schaal en expertise bij de inkoop van zorg. 
"De samenwerking tussen gemeenten 
en zorgverzekeraars in coöperatievorm 
kan een zeer effectieve oplossing zijn 
om de beheerskosten te beperken en de 
samenhang in de zorgverlening te vergroten. 

Daarnaast is het de vraag of zware 
thuiszorg vanuit de gemeentes of de 
‘romp AWBZ’ - de ingeperkte variant - 
gefinancierd moet worden." 

Vanaf 1 januari wordt het vermogen 
meegeteld bij het vaststellen van 
de eigen bijdrage voor de AWBZ en 
Wmo. Zowel bij ons als bij de CG-Raad 
en Platform VG komen veel vragen 

binnen over de regeling. Bovendien 
vinden veel mensen de regeling 
onrechtvaardig. Wij roepen u op om 
schrijnende gevallen te melden. 

Onrust over verhoging eigen bijdrage door 
bijtelling vermogen.
door Marlies van der vloot

(publicatiedatum: vrijdag 8 februari 2013)



12 Handicap Nationaal

Wat houdt de regeling in?

Per 1 januari wordt een deel van het 
vermogen meegeteld bij het vaststellen 
van de eigen bijdragen voor de AWBZ 
en de Wmo. Met deze verhoging krijgt u 
alleen te maken als u vermogen heeft in 
box 3 dat hoger is dan heffingsvrije voet. 
In 2013 is het heffingsvrije vermogen    
€ 21.139 voor alleenstaanden. Voor 
partners geldt het dubbele. Voor 
mensen van 65 jaar en ouder geldt onder 
bepaalde omstandigheden een extra 
heffingsvrij vermogen. De eigen woning 
valt niet onder het vermogen uit box 3. 
Het gaat hierbij alleen om vermogen uit 
sparen en beleggen en dus niet om uw 
huis of auto.
 
Een voorbeeld.

Als u alleenstaand bent en meer dan  
€ 21.139,00 vermogen heeft, dan moet u van 
dat meerdere 8% bij uw inkomen optellen. 
Over uw inkomen plus de 8 % vermogen 
wordt de eigen bijdrage berekend. Het is 
dus niet zo, wat veel verontruste bellers/
mailers dachten, dat 8% 
van het vermogen jaarlijks 
betaald moet worden 
aan eigen bijdragen.

AWBZ.

De vermogensbijtelling heeft in de eerste 
plaats gevolgen voor de eigen bijdragen 
in de AWBZ. Volgens een brief van de 
staatssecretaris uit november vorig 
jaar zullen de inkomenseffecten van de 
maatregel fors zijn. Het zwaarst worden 
mensen getroffen die langer dan een half 
jaar in een AWBZ-instelling wonen (dit zijn 
de mensen die een hoge eigen bijdrage 
voor ‘zorg met verblijf’ betalen).
Vooral de veel hogere eigen bijdrage voor 
mensen in instellingen baart Handicap 
Nationaal, de CG-Raad en Platform VG 
grote zorgen. Vaak gaat het hier ook om 
mensen met een (verstandelijke) beperking 
voor wie de ouders wat geld opzij hebben 
gezet. Er is door ons  gevraagd om voor 
mensen met een langdurige zorgvraag 
een hogere vrijstelling te geven. Helaas 
is dat niet opgepakt door de Kamer. Aan 
de hand van meldingen willen we deze 
problematiek opnieuw bij de Kamerleden 
onder de aandacht brengen.

Wmo.

De vermogensbijtelling geldt ook voor 
eigen bijdragen in de Wmo. Het grote 
verschil met de AWBZ is echter dat 
gemeenten zelf mogen bepalen of ze een 
eigen bijdrage vragen. Verder kunnen ze 
voor een deel ook nog zelf bepalen voor 
welke voorzieningen een eigen bijdrage 
geldt. 
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Nog meer slecht nieuws!

Wij willen erop wijzen dat het niet blijft 
bij de vermogensbijtelling alleen. Per 
1 januari 2014 zal bijvoorbeeld ook 
nog de zogenaamde Wtcg-korting voor 
eigen bijdragen in de AWBZ en Wmo 
gaan vervallen. Voor mensen boven 
de 65 die een eigen bijdrage ‘zorg met 
verblijf’ betalen, was die korting 8% en 
voor mensen onder de 65  16%. Voor 
mensen die een eigen bijdrage ‘zorg 
zonder verblijf’ of Wmo betalen is die 
korting 33%. Dus al met al gaat het om 
aanzienlijke bedragen.
 

Oproep.
Wij verwachten niet dat het meetellen 
van het vermogen nog terug te draaien 

valt. Wel kunnen we  aandacht vragen 
voor de schrijnende gevallen, waarin 
het meetellen van het vermogen 
onrechtvaardig uitpakt. Bijvoorbeeld 
wanneer er sprake is van smartegeld of 
van ouders die een spaarpotje hebben 
aangelegd voor een gehandicapt kind.
Als u door de vermogensbijtelling in de 
problemen dreigt te komen, roepen we 
u op om dit te melden. Uw verhaal, met 
daarbij het bedrag waarmee uw eigen 
bijdrage wordt verhoogd, kunt u sturen 
aan: meldpunt@cg-raad.nl.
Om sterk te staan is het wel nodig dat 
u het bedrag baseert op de beschikking 
van het CAK. Dus wacht even tot u die 
binnen heeft. De beschikkingen voor 
intramuraal zijn al verstuurd; voor 
extramuraal zijn ze in aantocht.
Aan de hand van de meldingen kunnen 
we bij de politiek nogmaals een 
uitzonderingsregeling voor schrijnende 
gevallen bepleiten.

De meeste bestuurders in de zorg zijn 
man. Van de 250 bestuurders van de 
honderd grootste zorginstellingen 
is slechts 16 procent vrouw. Hoe 
zwaarder de functie, hoe groter het 
verschil wordt.

Dat blijkt uit een inventarisatie van Skipr. 
Ondanks het lage aantal is er de laatste 
jaren wel een lichte groei zichtbaar. 
In 2009 werd nog 13 procent van de 
functies ingevuld door vrouwen.

Raden van toezicht.

Skipr ziet dat er binnen de raden van 
toezicht wel een betere verdeling tot 
stand komt. Van de 637 toezichthouders 
bij de honderd grootste zorginstellingen 
is 28 procent vrouw.

Verdeling.

De bevindingen zijn in lijn met andere 
onderzoeken op het terrein van verdeling 

Besturen in de zorg blijft mannenzaak
door Carlijn de Groot en Marlies van der Vloot
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van bestuursfuncties tussen mannen 
en vrouwen. Adviesbureau Mercer 
becijferde in februari dat vrouwen 

in Nederland nog geen vijfde van de 
topposities in organisaties bekleden. 

Chocolade kan een remedie zijn bij een 
hardnekkige hoest. Dat blijkt uit een 
onderzoek van de hoestkliniek van de 
University of Hull. Van nature zit er 
in chocolade theobromine. Deze stof 
vermindert de symptomen van zowel 
acute als chronische hoest. 

Zo'n 300 proefpersonen kregen gedu-
rende 2 weken 2 keer per dag een dosis 
theobromine in de vorm van een capsule. 
Daarin zat 1000 milligram van deze stof. 
Ter vergelijking, in 100 gram ongezoete, 
pure chocola zit ruim 1500 milligram 
theobromine en een ons melkchocola 
bevat ruim 200 milligram.

Hoest onderdrukken.

60 procent van de patiënten ervaarden 
wat verlichting van hun symptomen. Een 
geneesmiddel is theobromine helaas 
niet: als ze stopten met het innemen van 
de capsules, kwam de hoest weer terug.

Eerder onderzoek van het Amerikaanse 

National Heart and Lung Institute 
toonde al aan dat theobromine bepaalde 
zenuwen blokkeert, waardoor de 
hoestreflex stopt. Theobromine bleek 
effectiever te zijn dan de veelgebruikte 
hoestonderdrukker codeïne. 

Dagelijks chocola.

Volgens de onderzoekers zit er in een 
reep pure chocolade voldoende theobro-
mine om effect te hebben op je hoest. 
'Elke dag een reep chocola eten waarin 
veel van deze werkzame stof zit kan ook 
effectief zijn bij mensen met chroni-
sche hoest, hoewel dagelijks chocolade 
eten andere ongewenste effecten kan 
hebben, zoals gewichtstoename', zegt 
onderzoeker Alyn Morice. 

Chocolade helpt tegen hoest
door: Carlijn de Groot



15Handicap Nationaal

Je zou denken dat een bezoekje 
aan de fitness enkel voordelen met 
zich meebrengt, maar de hygiëne in 
sportschool laat vaak te wensen over. 
Dat blijkt uit een studie van Nuffield 
Health, een liefdadigheidsinstelling 
die zich bekommert om het 
gezondheidsbeleid van het Verenigd 
Koninkrijk. 

Aan de enquête van Nuffield Health 
namen 2.000 mensen deel en 74 procent 
van de ondervraagden zag in hun fitness-
club al andere sportievelingen die het 
niet zo nauw namen met hygiëne. Denk 
maar aan sporters die de toestellen na 
gebruik nooit schoonmaken.

Bijna de helft moest toegeven dat ze in 
de sportschool soms gebruik maken van 
handdoeken, waterflesjes en toiletarti-
kelen van anderen. Nuffield Health waar-
schuwt dat het zo wel heel makkelijk is 
om verkoudheden en schimmelinfecties 
op te lopen.

Sarah Marsh, die bij Nuffield verantwoor-
delijk is voor fitness en welzijn, geeft haar 
mening: ‘We weten dat bacteriën zich 
makkelijk verspreiden via ongewassen 
handen, door direct contact of door 
aanraking met besmette objecten. Zeker 
wanneer de temperatuur buiten naar 
beneden duikt, wordt ons immuunsys-
teem dus stevig op de proef gesteld. De 
bacteriën die achterblijven op fitnesstoe-
stellen kunnen niet ervoor zorgen dat je 
moet braken en buikloop krijgt, maar ze 
kunnen ook de luchtwegen infecteren.

Bijna een vijfde van de ondervraagden 
bekende dat een verkoudheid hen niet 
tegenhoudt om naar de sportschool 
trekken. Meer dan een derde sport dan 
weer geregeld zonder deodorant of 
sokken en 16 procent wast zijn of haar 
sportkleren niet tussen twee sport-
beurten. 

Waarom fitnessen niet altijd gezond is
door: Marlies van der Vloot
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Het strand van Texel wordt 
avontuurlijker en beter toegankelijk 
voor gehandicapten. Dit dankzij de 
Cadweazle, een offroad rolstoel, die 
men zelfstandig kan gebruiken. 

Deze stoere strandmobiel beschikt 
over een zonnepaneel, een primeur 
voor Nederland. De eerste Cadweazle 
wordt 18 december op Texel verwacht 
Een wandeling of rit over het strand is 
een belevenis. Texel, met 30 km strand, 
heeft hiervoor alle ruimte. Mensen met 
een lichamelijke beperking konden er al 
met ‘gewone’ terreinrolstoelen terecht. 
Voortduwen is straks niet meer nodig: 
de Cadweazle heeft een stille en sterke 
elektromotor, waarmee de gebruiker 
zich moeiteloos een weg baant.

.Zonnepanelen De Cadweazle is ontwik-
keld in Kiel (Duitsland) en door het bedrijf 
Offroad Rolstoelen Nederland uit Zeeland 
op de Nederlandse markt gebracht. Als 
eerste in Nederland krijgt Texel nu een 
exemplaar met zonnepaneel. De ‘solar 
scooter’ past perfect bij het Waddenei-
land, gezien het duurzame karakter en 
het grote aantal zonuren. Met de opge-
wekte stroom worden de twee accu’s 
bijgeladen. Op zonnige dagen kan dit 
wel acht uur extra rijtijd opleveren. Het 
zonnepanelen dak fungeert bovendien 
als een soort parasol. 

Reserveren Het balletje voor de aanschaf 
van een Cadweazle is gaan rollen door 

een gehandicapte vakantiegangster, 
Marian Verhagen uit Tilburg. Zij komt al 
vele jaren voor vakantie naar Texel. ,,In 
mijn elektrische rolstoel werd ik altijd 
door mijn man het strand opgetrokken, 
maar die jonge vent van toen is nu ook 
twintig jaar ouder. Daarom heb ik voor-
gesteld om die nieuwe strandrolstoel aan 
te schaffen. Je bent dan niet meer afhan-
kelijk en kun je gaan en staan waar je zelf 
wilt. Dat geeft de mindervalide vakantie-
ganger een enorm gevoel van vrijheid!’ 
Via strandpaviljoen Paal 17 kwam zij 
terecht bij de gemeente Texel en de 
Stichting Integratie Gehandicapten Texel 
(SIGT). De SIGT is eigenaar, de paviljoen-
houders beheren. De aanschaf is mede 
mogelijk dankzij financiële bijdragen 
van Rabobank Noord-Holland Noord, 
toeristisch fonds STIFT, bootdienst TESO, 
Stichting Samen Eén en golfteam Par6. 

Vier nieuwe Cadweazles Op Texel hebben 
de huidige ‘gewone’ terreinrolstoelen de 
afgelopen 15 jaar hun dienst bewezen. 
Een deel van deze rolstoelen, voorzien 

Offroad rolstoel met zonnepaneel op Texels 
strand.
door Ton van Vugt
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van brede luchtbanden, wordt gerevi-
seerd en blijft inzetbaar. Een ander deel 
wordt vervangen. Het is de bedoeling dat 
in het voorjaar van 2013 vier Cadweazles 

met zonnepaneel op Texel beschikbaar 
zijn. Behalve bij Paal 17 komen ze op de 
strandslagen Paal 9, Paal 28 en Paal 33. 

In een brief aan de Tweede Kamer 
heeft het kabinet uitgelegd hoe de 
Participatiewet er uit komt te zien. De 
Participatiewet moet er voor zorgen 
dat arbeidsgehandicapten sneller een 
reguliere werkplek krijgen. Eén van de 
maatregelen is een quotum voor het 
aantal arbeidsgehandicapten dat de 
werkgever in dienst moet hebben. De 
wet moet per 1 januari 2014 in werking 
treden. 

In het regeerakkoord van VVD en PvdA 
staat het voornemen om een quotum 
in te stellen voor het tewerkstellen van 
werknemers met een arbeidshandicap. 
Als uw organisatie meer dan 25 werkne-
mers heeft, moet minstens 5% van het 
personeel in de toekomst uit arbeidsge-
handicapten bestaan. Inmiddels is er een 
Contourenbrief Participatiewet (pdf) 
naar de Tweede Kamer gestuurd die 
meer duidelijkheid geeft over de invul-
ling van deze plannen. 

7 belangrijke aspecten op een rij: 

Eén Participatiewet:1. 
Samenvoeging van Wet werk en  ͳ
bijstand, Wet sociale werkvoorzie-
ning en een deel van de Wajong
Met ingang van 1 januari 2014. ͳ

Quotumregeling voor het in dienst 2. 
nemen van arbeidsgehandicapten:

Minimaal 5% voor grotere werk- ͳ
gevers (> 25)
Uitzondering voor bedrijven  ͳ
kleiner dan 25 werknemers
2015 in zes jaar stapsgewijs inge- ͳ
voerd

Efficiencykorting voor de sociale 3. 
werkvoorziening:

verspreid over zes jaar in te  ͳ
voeren.

Instroom in de sociale werkvoor-4. 
ziening in huidige vorm stopt op 1 
januari 2014.
Gemeenten kunnen maximaal 5. 
30.000 ‘beschutte’ werkplekken 
realiseren:

tegen honderd procent van het  ͳ
wettelijk minimumloon.

De introductie van het instrument 6. 
loondispensatie.
Geen herbeoordeling voor jongeren 7. 
die al een Wajong-uitkering hebben 
én geen verlaging van deze arbeids-
onge-schiktheidsuitkering.

Hoofdpunten participatiewet nader toegelicht.
door Marlies van der Vloot en Ton van Vugt

(publicatiedatum: woensdag 20 februari 2013)
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In de Parti cipati ewet worden bepaalde 
onderdelen uit de gesneuvelde Wet 
werken naar vermogen (WWNV) herge-
bruikt. Voor de verdere uitwerking 
werkt het kabinet nauw samen met 
gemeenten, UWV, de sociale partners 
en andere parti jen die bij dit onderwerp 
betrokken zijn. Het uitgangspunt is dat 
er één regeling komt voor alle arbeidsge-
handicapten. De hoofdpunten zijn: 

Alleen volledig en duurzaam arbeids- ͳ
ongeschikte jongeren komen vanaf 
1 januari 2014 nog in aanmerking 
voor een Wajong-uitkering. Huidige 
Wajongers worden niet herkeurd en 
hun uitkeringen niet verlaagd. 

Wie niet in aanmerking komt voor  ͳ
een uitkering, moet – met hulp van 
de gemeente – een baan vinden bij 
een ‘gewone’ werkgever. Gemeentes 
kunnen hierbij instrumenten als een 
jobcoach, werkplekaanpassingen en 
de no-riskpolis inzett en. Het systeem 
van loondispensati e dat nu in de 
Wajong bestaat, gaat straks voor alle 

arbeidsgehandicapten gelden. 

Het quotum van 5% moet ervoor  ͳ
zorgen dat er daadwerkelijk banen 
in reguliere organisati es zijn voor 
mensen met een arbeidsbeperking. 
Het is nog niet duidelijk hoe de bere-
kening van het quotum plaatsvindt, 
bijvoorbeeld of dit op basis van 
dienstverbanden, FTE’s of verloonde 
uren gebeurt. Het ziet ernaar uit dat 
werkgevers zes jaar de ti jd krijgen om 
zich voor te bereiden en de werkne-
mers daadwerkelijk te vinden. 

Inwerkingtreding Parti cipati ewet per 1 
januari 2014.

Op 30 januari gaat de Tweede Kamer over 
deze contouren van de Parti cipati ewet 
in overleg. Het kabinet wil het complete 
wetsvoorstel Parti cipati ewet dit voorjaar 
bij de Tweede Kamer indienen. Vóór die 
ti jd zal de Raad van State er ook nog 
advies over geven. 
De wet moet op 1 januari 2014 in werking 
treden. 

De tandarts en de 
fysiotherapeut horen in 
het basispakket van de 
zorgverzekering, hulp bij 

stoppen met roken hoeft er niet 
in. Dat vindt een groot deel van de 

Nederlandse consumenten, zo blijkt uit 
recentelijk gepubliceerd onderzoek van 
het Nederlands instituut voor onderzoek 
van de gezondheidszorg (Nivel). 

Ongeveer 85 procent van de respon-
denten vindt dat de tandarts in het 
basispakket hoort, 84 procent zegt dat 
over fysiotherapie. 
Hulp bij stoppen met roken kan slechts 
op steun van 15 procent van de consu-
menten rekenen. Bijna de helft  wil de 
rollator graag in het basispakket houden, 
een kwart vindt dat dieetadvies daar ook 
thuishoort. 

Tandarts en fysio horen in basispakket.
door Marlies van der Vloot en Ton van Vugt

stoppen met roken hoeft er niet 
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Verlamde vrouw bestuurt kunsthand met 
hersenen.
door Marlies van der Vloot en Carlijn de Groot

Wetenschappers hebben een nieuw 
type 'robotarm' ontwikkeld die door 
de hersenen kan worden bestuurd. De 
prothese werd met succes aangebracht 
bij een 53-jarige vrouw die vanaf de hals 
verlamd is. Dat melden de Amerikaanse 
wetenschappers maandag in het 
Britse medisch tijdschrift The Lancet. 

Dankzij de baanbrekende uitvinding kan 
mevrouw Scheuermann de robotarm 
bijvoorbeeld bevelen om haar een stuk 
chocolade te geven. Onder het motto 
'One Giant Bite' leggen de onderzoe-
kers in bovenstaande video uit hoe hun 
uitvinding functioneert. 

Het onderzoek vormt een vooruitgang in 
de ontwikkeling van protheses van lede-
maten die met hersenimpulsen kunnen 
worden gecontroleerd en die op een dag 
zouden kunnen worden gebruikt voor 
verlamde patiënten en patiënten met 
geamputeerde ledematen.

Micro-elektroden.

Het onderzoeksteam van de 
universiteit van Pittsburgh (in de 
Amerikaanse staat Pennsylvania) 
plantte in het motorisch centrum 
van de hersenen van de vrouw 
twee netwerken van micro-elek-
troden in. Die werden verbonden 
met een kunstarm, waarvan 
de arm, de hand en de vingers 
kunnen bewegen. De elektroden 

zetten de hersenimpulsen om in code die 
de prothese doet bewegen.

Training.

Al na twee dagen kon de vrouw de 
kunstarm in beweging brengen. Na een 
training van meer dan drie maanden 
slaagde ze erin meer dan 90 procent 
van de opgelegde taken succesvol te 
volbrengen. Haar bewegingen worden 
steeds sneller en efficiënter. Er traden 
geen bijwerkingen op.

Nieuwe techniek.

Volgens de wetenschappers onderscheidt 
hun ontwikkeling zich door een nieuwe 
techniek om de hersenimpulsen om te 
zetten. Die zou veel meer aansluiten bij 
de natuurlijke wijze waarop hersenen 
ledematen aansturen. De volgende 
stap is om ook sensorimpulsen van de 
prothese naar de mens te laten gaan, 
luidt het in The Lancet. 
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De quotumregeling voor mensen met 
een arbeidshandicap doet de nodige 
stof opwaaien. Veel werkgevers zijn 
tegen. Handicap Nationaal is in principe 
ook geen voorstander van een quotum, 
maar vindt het nu ‘tijdelijk noodzakelijk’ 
gezien de grote achterstand op 
de arbeidsmarkt voor deze groep. 

Wij zouden uiteraard ook liever zien 
dat mensen met een arbeidsbeperking 
gewoon op hun kwaliteiten worden 
aangenomen. Helaas gebeurt dat nog 
veel te weinig. Zo heeft bijvoorbeeld 
nog geen 5% van de werkgevers een 
Wajonger in dienst.

Achterstand.

We kunnen niet om de conclusie heen, 
dat alle inspanningen en regelingen van 
de afgelopen jaren weinig hebben uitge-
haald. De achterstand op de arbeids-
markt blijft groot. Slechts 37% van de 
mensen met een arbeidshandicap werkt, 
tegen 67% van de beroepsbevolking.

Het instellen van een quotum moet 
ertoe leiden dat hier nu eindelijk veran-
dering in komt. En het biedt heel veel 
mensen met een arbeidshandicap de 
kans om te bewijzen dat ze een waarde-
volle werknemer kunnen zijn. Een kans 
die ze anders vermoedelijk nooit zouden 
krijgen.

Voorwaarden.

Wij vinden het wel heel belangrijk dat 
het niet alleen bij het invoeren van een 
quotum blijft. Veel van de betrokken 
mensen hebben een behoorlijke afstand 
tot de arbeidsmarkt. Bovendien moeten 
er soms speciale voorzieningen worden 
getroffen of banen worden aangepast. 
Het is daarom absoluut noodzakelijk dat 
er goede ondersteuning beschikbaar is 
om de mensen zelf en hun werkgevers te 
begeleiden.

Voor echte doelgroep.

Verder wordt er inmiddels al de nodige 
druk op het kabinet uitgeoefend om 
een zo breed mogelijke groep onder de 
quotumregeling te laten vallen, waar-
onder mensen uit de bijstand en werk-
lozen. HN is hier tegen. De regeling moet 
gericht zijn op de groep waarvoor die 
bedoeld is: mensen van wie objectief is 
vastgesteld dat ze een arbeidshandicap 
hebben.

Quotumregeling roept veel discussie op.
door Carlijn de Groot en Ton van Vugt

(publicatiedatum: zaterdag 5 januari 2013)
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De kans dat iemand een hartstilstand 
buiten het ziekenhuis overleeft, is een 
stuk groter dan vijftien jaar geleden. 
Bijna één op de vier mensen overleefde in 
2011 de hartstilstand. Voorheen was dat 
ongeveer 10 procent. Dat blijkt uit dinsdag 
gepubliceerde cijfers van de Hartstichting 
en het ziekenhuis AMC in Amsterdam. 

Het klinkt heel logisch, maar hoe eerder 
je erbij bent, hoe groter de kans op over-
leven. Vaak zijn omstanders al bezig met 
reanimeren als de ambulance komt.

De overlevingskans is deels toegenomen 
doordat er op veel openbare plekken 
zoals kantoren en sporthallen en in 
politieauto's defibrillatoren aanwezig 
zijn. 'Dat vergroot de overlevings-
kans aanzienlijk', zegt cardioloog en 
onderzoeksleider Ruud Koster van het 
AMC. Een defibrillator is nodig om het 
verstoorde hartritme te herstellen, 
waardoor het hart weer bloed door het 
lichaam kan pompen.

Koster begon 15 jaar geleden met het 
onderzoeken van de hulpverlening bij 
reanimaties in Noord-Holland.

Reanimeren.

De meeste hartstilstanden gebeuren 
thuis, namelijk in zeven van de tien 
gevallen. 'Het klinkt heel logisch, maar 
hoe eerder je erbij bent, hoe groter de 
kans op overleven. Vaak zijn omstanders 
al bezig met reanimeren als de ambu-
lance komt.'

Reanimeren is overigens niet zonder 
risico's. In meer dan de helft van de 
gevallen breken of kneuzen ribben van 
de slachtoffers. Soms is er ook blijvende 
schade. 'Het komt gelukkig zelden voor 
dat mensen achteraf zeggen "had me 
maar zo gelaten", omdat er blijvende 
zware schade is.' 

Kans op overleven 
hartstilstand sterk 
toegenomen.
door Carlijn de Groot

Bijna twee op de vijf artsen (39 
procent) in Nederland wordt door 
het beroepsgeheim weleens voor een 
dilemma gesteld. 

Dat is de conclusie van een enquête van 
Medisch Contact onder meer dan 900 
artsen.

Bijna helft artsen heeft moeite 
met beroepsgeheim
door Marlies van der Vloot en Ton van Vugt
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Artsen zouden volgens de bevragingen 
wel eens het beroepsgeheim breken als 
ze denken hiermee ernstige schade aan 
anderen te voorkomen. Bijvoorbeeld bij 
een verdenking op kindermishandeling.

Ook zou een arts wel eens uit nieuws-
gierigheid in het dossier van een kennis 
kijken die hij niet zelf behandelt. 
85 procent zou zijn werk zonder beroeps-
geheim echter niet kunnen uitoefenen.

Friso.

In de enquête spreken de artsen zich 
ook uit over het gedrag van neurochirurg 

Kees Tulleken, die informatie prijsgaf 
over de medische conditie van Prins 
Friso na diens skiongeluk.

Hij zou daarmee onjuist hebben gehan-
deld, geeft 98 procent aan. 

Handicap Nationaal is niet te spreken 
over het advies van het Centraal 
Planbureau (CPB) om opnieuw te 
snijden in de basisverzekering, om zo 
de zorg betaalbaarder te maken. 

Volgens het rapport 'De prijs van gelijke 
zorg' van het CPB komt de solidariteit 
in de zorg onder druk te staan omdat 
"mensen met een hoger inkomen het 
meest bijdragen aan de collectieve kosten 
van zorg, terwijl het zorggebruik door 

mensen met een lage opleiding anno 
2011 groter is dan het zorggebruik door 
mensen met een hogere opleiding." Door 
kleinere pakketten aan te bieden aan 
mensen met een laag inkomen kunnen 
mensen met een hoger inkomen kiezen 
voor betere zorg. Of zoals het CPB stelt: 
"door verkleining van het basispakket 
of verhoging van het eigen risico kan 
de zorg beter worden afgestemd op 
individuele voorkeuren." HN vindt 
dit onbespreekbaar omdat er zo een 
tweedeling in de maatschappij dreigt 
tussen ziek en gezond en arm en rijk.

Hervorm!

"In alle discussies over de kosten van 
de zorg wordt slechts gekeken naar de 
plek waar die oplopende kosten betaald 

HN: Hervorm de zorg solidair
door Marlies van der Vloot

(publicatiedatum: woensdag 9 januari 2013)
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kunnen worden. In plaats van te schuiven 
met rekeningen en meteen de solidariteit 
vergaand onder druk te zetten, moet 
gekeken worden naar de efficiency 
in en de kwaliteit van zorg. Hervorm, 
maak de zorg beter en daarná kunnen 
we naar de invulling van de pakketten 
en de oplopende rekening kijken," aldus 
HN-voorzitter Ton van Vugt. 

HN zei al eerder dat het tijd wordt 
te stoppen met probeersels die de 
zorgkosten enkel verplaatsen naar de 
portemonnee van de patiënt. Er moet 
gewerkt worden aan echte innovaties 
- bijvoorbeeld door de inzet van ICT 
- die de effectiviteit vergroten en de 
zorgkosten naar beneden brengen.

Preventie moet! Óók

Als het zorggebruik net zo hard blijft 

stijgen als in het afgelopen decennium, 
neemt het gemiddelde jaarlijkse 
zorggebruik in het leven voor mensen 
met alleen een basisopleiding toe van 40 
procent van zijn inkomen in 2011 naar 70 
procent in 2040, zo zegt het CPB. Mensen 
met een lage opleiding zijn gemiddeld 
genomen vaker en langer ziek, en hebben 
een kortere levensverwachting. Volgens 
HN moet er - naast de broodnodige 
hervorming van de zorg - ook beter 
gekeken worden naar preventie. Van 
Vugt: "In plaats van dit te zien als een 
gegeven, kunnen we ook eens kijken hoe 
we dit kunnen veranderen. Preventie lost 
deze ongelijkheid niet helemaal op, maar 
kan de ongelijkheid wel verkleinen. Dat 
gezegd hebbende; je gezondheid is niet 
maakbaar. Sommige mensen hebben 
pech, sommigen geluk. Solidariteit met 
de pechvogels is een voorwaarde voor 
fatsoenlijke zorg." 

De marktwerking in de farmacie moet 
worden herzien, vinden apothekers. 
De vrije prijzen hebben de zorg 
van apothekers uitgekleed, en veel 
apotheken kunnen het hoofd financieel 
amper boven water houden.

Dat zegt KNMP-voorzitter Rik van der 
Meer. 

De in 2012 geïntroduceerde marktwerking 
zorgt ervoor dat vergoedingen van zorg-
verzekeraars aan apothekers voor medi-
cijnen zo laag zijn dat extra dienstverlening 
financieel onmogelijk is. 'Apothekers die 
veel aan extra zorg doen, houden dat 
niet lang meer vol', zegt Van der Meer.

Herziening nodig.

Ondertussen neemt de vraag naar 
farmaceutische zorg door de vergrijzing 
alleen maar toe, waarschuwt de KNMP-

Apothekers willen ander prijzensysteem
(door Carlijn de Groot en Ton van Vugt)
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voorzitter. Daarom is een herziening 
van het systeem nodig, vindt hij. Anders 
zullen er meer faillissementen volgen 
voor apotheken.

Van der Meer: 'Een basistarief voor ieder 
afgeleverd medicijn, met daarnaast een 
abonnementstarief voor de apotheker. 
Voor dat abonnementstarief kan de 

apotheker zijn pand en ICT betalen, 
maar moet hij ook de dossiers van pati-
ënten goed bijhouden en overleggen 
met huisarts of medisch specialist. En 
bovenop komen dan vrije tarieven, voor 
alle extra geleverde zorg, zoals zorg aan 
speciale patiëntengroepen of onder-
zoek.' 

Deelnemer en maatje ondernemen 
samen activiteiten die gericht zijn op 
het doorbreken van het isolement, 
het uitbreiden van het sociale netwerk 
en weer actief deelnemen aan de 
samenleving.

Humanitas Tandem bestaat in De Achter-
hoek en Twente. In de rest van het land 
zijn ook maatjesprojecten te vinden 
onder een andere naam.

Humanitas is er voor mensen die het 
even niet in hun eentje redden. Ze vinden 
steun in een van onze meer dan 600 
projecten, variërend van maatjescon-
tacten bij inburgering tot het doorbreken 
van eenzaamheid. En van opvoedings-
ondersteuning tot rouwverwerking. Die 
aanpak werkt. Jaarlijks geven onze ruim 

11.500 vrijwilligers meer dan 51.000 
deelnemers het zelfvertrouwen terug 
dat ze nodig hebben om op eigen kracht 
iets aan hun situatie te veranderen.

Zelf helpen? Als je graag maatje wil 
worden, kun je kijken op de site van 
Humanitas (www.humanitas.nl) om te 
zien hoe je jezelf aan kunt melden. 

Maatjesproject Tandem tegen 
eenzaamheid
(door Ton van Vugt)
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INFOpunt
INFOpunt is een dagelijkse rubriek op onze internetsite, waarin onze 

HN-informateur een duidelijk antwoord geeft op een binnengekomen
vraag en/of een algemeen onderwerp zal uitleggen.

Gaat mijn eigen bijdrage voor zorg omhoog?

Wij ontvingen de volgende vraag:
Ik begrijp dat mijn eigen bijdrage voor zorg uit de awbz en wmo 
omhoog gaat, want mijn vermogen gaat sterker meetellen. 
Hoe gaat dit in zijn werk?

Onze HN-informateur antwoordt:

Bij vaststelling van uw eigen bijdrage aan de awbz of wmo gaat vanaf dit jaar inder-
daad uw eigen vermogen meer meetellen. Tot nu toe ging men uit van uw verzamel-
inkomen. Als u belasti ng in box 3 betaalt, dan zit er in uw verzamelinkomen standaard 
een bedrag van 4 procent van uw vermogen.

Vermogen telt al voor 8 procent mee:
Vanaf 2013 gaat men nog steeds uit van uw verzamelinkomen, 
maar er wordt nu 4 procent van het vermogen waarover u in box 
3 belasti ng betaalt, extra bijgeteld. In totaal telt uw vermogen 
dus voor 8 procent mee bij de berekening van uw eigen bijdrage.

Eigen bijdrage sti jgt voor mensen met vermogen:
Betaalt u geen belasti ng in box 3, dan telt uw spaargeld niet mee bij vaststelling van 
de eigen bijdrage, noch telt het vrijgestelde deel van het vermogen mee. Door deze 
verandering zal de eigen bijdrage voor mensen die in box 3 belasti ng betalen, iets sti jgen. 
Wilt u weten hoeveel, dan vindt u daar op de site van het CAK een rekenmodule voor.
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Inkomen in 2011:
Voor de berekeningen van 2013 kijkt men overigens naar uw inkomen in 2011. Mocht 
uw inkomen sinds 2011 sterk zijn gedaald, dan kunt u vragen daar rekening mee te 
houden. Onder bepaalde voorwaarden zal uw eigen bijdrage dan worden aangepast. 

Wat zijn voorbehouden handelingen?

Wij ontvingen de volgende vraag:
Mijn wijkverpleegkundige had het laatst over 'voorbehouden 
handelingen'. Maar wat zijn dat en wie mag die uitvoeren?

Onze HN-informateur antwoordt:

Voorbehouden handelingen zijn medische handelingen die onaanvaardbare risico's 
voor de gezondheid van een pati ënt met zich meebrengen als ze door een ondeskun-
dige worden uitgevoerd. Wie deze handelingen mogen uitvoeren, staat in de Wet op 
de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG).

 
Voorbeelden van voorbehouden handelingen zijn:

chirurgische en verloskundige handelingen;  ͳ
injecti es;  ͳ
narcosen. ͳ

Zelfstandig bevoegd tot voorbehouden handelingen:
De Wet BIG maakt onderscheid tussen zorgverleners die zelfstandig bevoegd zijn 
en zorgverleners die niet zelfstandig bevoegd zijn om voorbehouden handelingen 
uit te voeren. De wet geeft  per voorbehouden handeling aan welke zorgverleners 
zelfstandig bevoegd zijn. Voor de meeste voorbehouden handelingen zijn dit artsen, 
tandartsen en verloskundigen. Sinds 2012 mogen ook verpleegkundig specialisten en 
'physician assistants' bepaalde taken zelfstandig uitvoeren, zoals injecti es geven en 
geneesmiddelen voorschrijven.

De zorgverlener die zelfstandig bevoegd is, beslist of hij de voorbehouden handeling 
zelf uitvoert of opdraagt aan een andere zorgverlener. De Wet BIG bepaalt niet welke 
zorgverlener een voorbehouden handeling mag uitvoeren, maar wel onder welke 
omstandigheden. Ook stelt de Wet BIG algemene regels en voorwaarden voor de 
uitvoering. Het toepassen van die regels is een zaak voor de zorgverleners onderling 
en de instelling waar zij werkzaam zijn.

Niet zelfstandig bevoegd tot voorbehouden handeling:
Niet zelfstandig bevoegde zorgverleners kunnen onder voorwaarden in opdracht 
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van een zorgverlener die wel zelfstandig bevoegd is voorbehouden handelingen 
uitvoeren. De belangrijkste voorwaarde is dat de opdrachtnemer bekwaam is om de 
voorbehouden handeling uit te voeren. Als de opdrachtgever of de opdrachtnemer 
niet voldoet aan de voorwaarden, is hij strafb aar.

Medisch handelen in privésituati e:
De bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen in de Wet BIG geldt voor alle 
zorgverleners in de individuele gezondheidszorg. Pati ënten, ouders en familieleden 
die niet beroepsmati g voorbehouden handelingen uitvoeren, vallen daar niet onder. 
Een diabetespati ënt mag bij zichzelf insuline spuiten. En ouders mogen een sonde 
inbrengen bij hun verstandelijk gehandicapte kind dat niet zelfstandig kan eten of 
drinken. 

Kan ik sporten met een beenprothese?

Wij ontvingen de volgende vraag:
Kan ik sporten met mijn beenprothese?

 
Onze HN-informateur antwoordt:

Ja, het is mogelijk om met een prothese te 
sporten. Voor sommige sporten voldoet 
uw 'loopprothese (zoals bijv. fi etsen, 
wandelen), voor andere sporten is een 
speciale sportprothese noodzakelijk 
(bijv. hardlopen). Sportprotheses worden 
echter niet vergoed door de ziektekosten-
verzekeraar. 

 

Hebt u ook een vraag?

Mail hem naar:
infopunt@handicapnati onaal.nl
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Musea spannen zich steeds meer in 
om een breed publiek te bereiken. 
Kinderen, ouderen, rolstoelers - 
iedereen moet een museum kunnen 
bezoeken. Maar er is nog een groep die 
extra aandacht verdient: mensen die 
slecht zien. 1,4 miljoen Nederlanders 
hebben een oogaandoening, en dat is 
een groep die met de vergrijzing steeds 
groter wordt. 

De website Museum4all zal een overzicht 
bieden van musea die ook voor mensen 
met weinig zicht aantrekkelijk zijn. Het 
project wordt gefinancierd door middel 
van crowdfunding via de website Voorde-
kunst.nl. De lancering van de campagne 
vindt plaats tijdens de Slechtziende dag 
op 19 januari a.s.

Wat is Museum4all? 

De website www.museum4all.eu wordt 
een online museumgids met speciale 
aandacht voor mensen met een visuele 
beperking of oogaandoening. Er zijn 
talloze manieren waarop een museum 
op deze doelgroep kan inspelen: met een 
goed zichtbare collectie, een audiotour 

of hulpvaardig personeel. Bezoekers van 
de website kunnen musea beoordelen, 
recensies schrijven en hun ervaringen 
delen met anderen.

Wat wil Museum4all bereiken?

Museum4all wil dat musea in Nederland 
voor iedereen, met of zonder (visuele) 
beperking, een waardevolle plek zijn. 
Een plek waar je nieuwe indrukken en 
ervaringen kunt opdoen en een vermin-
derd gezichtsvermogen zo min mogelijk 
een beperking vormt. 

De site wil mensen inspireren om vaker 
een museum te bezoeken en musea prik-
kelen om meer rekening te houden met 
mensen die minder zien. Er zijn talloze 
laagdrempelige maatregelen die musea 
kunnen nemen om de visuele toegan-
kelijkheid te verbeteren, een grote 
meerwaarde voor een enorme groep 
potentiële bezoekers.

Crowdfunding: iedereen kan bijdragen.

Museum4all is een project van en voor 
museumliefhebbers en –professionals, 
met of zonder (visuele) beperking. Dit 
komt ook tot uitdrukking in de manier 
van financieren: voor Museum4all is 
een crowdfundingactie opgezet via de 
website Voordekunst.nl. 
Crowdfunding houdt in dat het project 
wordt gedragen door donateurs. 
Iedereen die enthousiast is over Muse-

Website zet museumtoegankelijkheid 
op de kaart
door Ton van Vugt
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um4all kan een donatie doen, bedrijven 
en particulieren. Donateurs kunnen daar 
ook iets voor terugkrijgen, zoals gratis 
advertentieruimte op de website (voor 
bedrijven) of vrijkaartjes voor musea 

(particulieren). Het gedoneerde bedrag 
komt rechtstreeks ten goede aan de 
bouw van de website www.museum4all.
eu. 

Handicap Nationaal en Patiënten 
federatie NPCF vinden het een 
belangrijke stap vooruit dat er mogelijk 
al voor de zomer een zwarte lijst is voor 
artsen in de Europese Unie. Dat kan 
voorkomen dat een arts die niet meer 
mag werken in een ander land weer 
aan de slag kan. 

'Het is goed dat zo'n lijst er snel komt,' 
zegt Ton van Vugt, voorzitter Handicap 
Nationaal. 'Maar ook met zo'n lijst zijn we 
er nog niet om excessen als Jansen Steur 
te voorkomen en om de veiligheid in de 
zorg structureel te verbeteren. Daarvoor 
is het ook nodig dat de gesloten zieken-
huiscultuur opengebroken wordt.' 

De 'zaak Jansen Steur' wordt de grootste 
medische strafzaak in Nederland 
genoemd. Het openbaar ministerie 
verdenkt de specialist van 21 strafbare 
feiten. Het nieuws dat Jansen Steur 

desondanks met een geldige verklaring 
van geen bezwaar in Duitsland aan de 
slag kon, volgt op aan aantal recente 
nieuwsberichten over onveilige zorg met 
grote gevolgen voor patiënten. 

Om de positie van patiënten te versterken 
is het onder andere nodig dat de Wet 
Cliëntenrechten Zorg wordt doorgevoerd. 
De Wet maakt bijvoorbeeld zorgaanbie-
ders verantwoordelijk voor het leveren 
van 'goede zorg'. Het geeft patiënten 
recht op een goede klachtbehandeling, en 
op informatie over inhoud, prijs en kwali-
teit van zorg. 'Deze Wet zou de positie 
van patiënten versterken. Het is van 
groot belang dat de Wet er komt. Maar 
daarmee maken we de zorg niet beter 
en veiliger,' aldus Van Vugt.  'Het belang-
rijkste dat daarvoor moet gebeuren is een 
cultuuromslag in de zorg. Het is essentieel 
dat artsen en verpleegkundigen elkaar 
wijzen op fouten, openstaan vor elkaars 
verbeteradviezen en ook voor de bijdrage 
van de patient. Want dat is een onmis-
bare schakel voor veiligere zorg. Die weet 
wat hij voelt en slikt, wat er eerder is 
besproken en wat niet, wat er goed gaat 
en wat beter kan. Wij blijven doen wat 
we kunnen om te zorgen dat die verbete-
ringsslag gemaakt wordt.' 

HN: Veel nodig om de zorg veiliger te maken
door Marlies van der Vloot en Carlijn de Groot

(publicatiedatum woensdag 23 januari 2013)
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De Raad van Toezicht van Stichting 
De Ombudsman heeft besloten tot 
het beëindigen van de activiteiten 
van Stichting De Ombudsman in 2013. 
Aanleiding daartoe zijn wegvallende 
subsidies van de omroepen en 
patiëntenorganisaties waar geen 
alternatieve inkomsten tegenover 
staan.

Tot op het laatst is geprobeerd andere 
bronnen aan te boren omdat de landelijk 
werkende Stichting De Ombudsman voor 
veel mensen vaak het laatste redmiddel 
is om sociale en juridische problemen tot 
een goede oplossing te brengen. Bij zowel 
de ministeries als andere organisaties 
bleek er geen ruimte te zijn om de conti-
nuïteit van Stichting De Ombudsman te 
verzekeren, zodat het perspectief voor 
2013 uitermate slecht is.

Grote spijt.

Met grote spijt heeft de Raad van 
Toezicht het besluit genomen. Voor 
de 19 medewerkers van Stichting De 
Ombudsman zijn de gevolgen zeer ingrij-
pend. Daarnaast betekent het dat er voor 
talloze mensen, veelal in een kwetsbare 
positie, geen organisatie meer is die 
hen ondersteunt en voor hen bemiddelt 
in complexe situaties. Juist in een tijd 
waarin het beroep op de dienstverlening 
van Stichting De Ombudsman toeneemt, 
is het extra wrang dat De Ombudsman 
als gevolg van bezuinigingen de activi-

teiten moet beëindigen.

Misstanden.

Stichting De Ombudsman heeft in 
het 40-jarig bestaan talloze televisie-
programma’s van actuele informatie 
voorzien over misstanden en onrecht-
vaardige situaties. Met degelijke onder-
zoeksrapporten wist De Ombudsman 
vaak als eerste de vinger op de zere plek 
te leggen, zoals de positie van letsel-
schadeslachtoffers of de gemeentelijke 
praktijken van het onterecht hanteren 
van financiële voorwaarden bij Wmo-
voorzieningen. Belangrijker nog is dat 
door tussenkomst van Stichting De 
Ombudsman mensen weer aan de slag 
konden en hun plaats in de samenleving 
terug hebben gekregen.

Aan deze onmisbare functie komt helaas 
een einde. Stichting De Ombudsman 
zal haar activiteiten uiterlijk per 1 juni 
beëindigen. In de tussenliggende periode 
zal bezien worden welke mogelijkheden 
er zijn om een deel van de activiteiten 
elders onder te brengen, zodat zowel 
voor medewerkers als voor cliënten 
mogelijk een passende oplossing kan 
worden gevonden.

Wat betekent dit voor u?

Als u een lopende zaak heeft zullen we 
die zo goed mogelijk (en waarschijnlijk 
volledig) afwikkelen. Als u voor het eerst 
bij ons aanklopt of een nieuwe klacht 
indient/zaak aanbrengt, bekijken we 

Stichting De Ombudsman stopt
(door Ton van Vugt)
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goed of De Ombudsman de beste partij is 
om u te ondersteunen en het probleem 
mogelijk op te lossen. Het kan zijn dat u 
wordt doorverwezen naar een andere orga-
nisatie - wij vragen u hiervoor om begrip.

Juridisch Steunpunt.

niet juist. Het Juridisch Steunpunt 
gaat vanaf 1 april, los van Stichting de 
Ombudsman de dienstverlening anders 
aanpakken.

Het Steunpunt blijft dus wel bestaan 
maar wordt anders georganiseerd.

In de media verschijnen regelmatig 
berichten over stoffen of 
voedingsmiddelen die mogelijk 
een remmend effect hebben op het 
verloop van de ziekte van Alzheimer 
en dementie. Drie auteurs namen de 
uitdaging aan en schreven met hulp 
van experts als VUmc hoogleraar 
neurologie Philip Scheltens, kok Geert 
Ameel, geriater Anneke van der Plaats 
en diëtisten een informatief kookboek 
voor (dementerende) ouderen: ‘Eten 
om niet te vergeten’. Een deel van 
de opbrengst gaat 
naar het VUmc 
Alzheimercentrum. 

Nederland telde in 
2011 meer dan 2,6 
miljoen 65-plussers 
waarvan ruim 
250.000 mensen met 
een vorm van dementie kampen. Maar 
bijna niemand durft zich te wagen aan 
een voedingsprogramma dat de ziekte 
van Alzheimer of dementie remt of kan 
stoppen. De inzichten en meningen 
zijn verdeeld. Zeker is dat veel kauwen 
goed is voor het brein, terwijl ouderen 
vaak gepureerd voedsel krijgen. Lekker 
eten is goed voor de gezondheid, maar 

ouderen zijn veelal ondervoed. Derge-
lijke inzichten inspireerden de auteurs 
Luuk Eliëns, Rachelle Elshout en Iris de 
Groot om zich hier wel aan te wagen. 
Zij kwamen zo tot 25 heerlijke recepten 
voor ouderen en dementerenden in hun 
boek 'Eten om niet te vergeten'. 

Luuk Eliëns, Rachelle Elshout en Iris 
de Groot schreven dit boek als onder-
deel van het programma Outreaching 
(Universiteit van Tilburg). Zij lieten zich 
informeren door een team van deskun-

digen: prof.dr. Philip 
Scheltens, hoogleraar 
cognitieve neurologie 
en directeur van het 
VUmc Alzheimercen-
trum in Amsterdam; 
Geert Ameel, die 
gespecialiseerd is 
in het koken voor 

ouderen schreef de recepten; dr. Anneke 
van der Plaats, geriater en auteur van het 
boek 'De Wondere Wereld van Dementie' 
en Annita Kok & Alison den Besten, 
aangesloten bij Diëtisten Verpleeg- en 
Verzorgingshuizen, een netwerk van 
diëtisten gespecialiseerd in voeding en 
diëten voor ouderen en revalidanten.

Eten Om Niet Te Vergeten
door Ton van Vugt
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Elektrische Auto’s Te Stil Voor Gehandicapten
door Carlijn de Groot

Het Amerikaanse overheidsagent-
schap voor verkeersveiligheid vindt 
dat elektrische auto’s van een 
kunstmatig geluid moeten worden 
voorzien, omdat voetgangers en 
fietsers ze anders niet aan horen 
komen. Het NHTSA heeft hiervoor 
een wetsvoorstel ingediend.

Elektrische en hybrideauto’s zijn veel 
stiller dan auto’s met een verbrandings-
motor. Vooral bij lage snelheden zijn ze 
hierdoor niet goed te horen. 
Volgens de organisatie kan het, wanneer 

zo’n wet voor een minimum aan geluid 
er komt, tientallen verkeersdoden en 
duizenden gewonden schelen.

''Dit voorstel zal iedereen helpen veilig 
gebruik te maken van onze wegen en 
straten'', aldus minister Ray Lahood van 
transport

Het hoofdbestuur is 
op zoek naar mensen 
die op vrijwilligersbasis 
het bestuur willen 
versterken.

Concreet zijn er momenteel 3 vacatures:

Secretaris [M/V]
Per 1-5-2012 kwam de bestuursfunctie secretaris vrij. Voor deze functie zoeken 
we iemand die in collegiaal verband deze functie wil vervullen en enthousiast wil 
meebouwen aan de toekomst van 
Handicap Nationaal. Enige ervaring met 
computer, Nederlandse taal en commer-
cieel inzicht is gewenst. 
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Web redacteuren [M/V]
De redacti e van onze internetsite Handicapnieuws.net is op zoek naar mensen die 
enthousiast zijn over deze website en mee willen bouwen aan dit succes. We zoeken 
mensen die – na een interne inwerkperiode – 2 dagen per week het nieuwscontent 
willen onderhouden. Dit kost u ongeveer (2 dagen) 3 uur per dag en u kunt vanuit uw 
woonsituati e werken. Computerkennis en een redelijke kennis van de Nederlandse taal 
is een pré. Voor deze functi e is een fi nanciële vrijwilligersvergoeding beschikbaar.

Interesse?

Mail naar: info@handicapnationaal.nl
Bel (tijdens kantooruren) naar: 
06 – 123 90 746
Of schrijf een brief (adres staat in het colofon)

Redacteur
gezocht

Handicap Nationaal
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Prijsvragen
Handicap nationaal heeft 3 flessen wijn klaarstaan. Hieronder vindt u drie puzzels. 
Iedere puzzel staat voor 1 fles wijn. Wie het eerst zorgt dat de juiste antwoord bij ons 
binnen is op prijsvragen@handicapnationaal.nl, wint een fles wijn.

Puzzel 1

Puzzel 2
Schatting vraag. Hoeveel unieke bezoekers heeft www.handicapnieuwsnet.nl in 2012 
mogen ontvangen? (wie het er dichtste bij is….)
Puzzel 3
Raadsel: Wat gaat de hele wereld rond maar blijft altijd in een hoekje?
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We zijn alweer aan de tweede 

jaargang van de HN-nieuwsbrief 

begonnen, maar we kunnen 

ons goed voorstellen dat u ook 

de vorige jaargang (of enkele 

nummers hiervan) alsnog wilt lezen 

en/of ontvangen.

Alle HN-nieuwsbrieven zijn sowieso digitaal na te lezen via onze website 
Handicapnationaal.nl. (klik door naar: ‘HN-Nieuwsbrieven’

 
U kunt ook via onze redactie één (of meerdere) nummers bestellen. Adres 
vindt u in de colofon en we vragen een vergoeding van pak- en verzendkosten 
van 2 euro per nummer.

OUDE HN-NIEUWSBRIEVEN
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Of u nu ons nodig heeft gehad voor 
advies, het nieuws leest op onze 
internetsite, graag deelneemt aan 
onze activiteiten of ieder kwartaal 
graag onze HN-nieuwsbrief leest? Er 
is altijd wel een reden te bedenken om 
bij onze club te komen. Dus: Word lid!

De contributie bedraagt (slechts) 36 euro 
per jaar. Een contributiejaar loopt gelijk 
aan een kalender jaar (reeds verstreken 
maanden worden verrekend). 

Voor dit bedrag bent u volledig lid van 
onze vereniging en ontvangt u (na 
betaling van uw contributie) de HN-le-
denpas automatisch thuis.

De HN-ledenpas geeft u recht op 
toegang bij alle activiteiten van Handicap 
Nationaal. De pas geeft u altijd een 
flinke reductie op eigen bijdragen bij 
activiteiten en vaak zelfs geheel gratis 
toegang.

Verder ontvangt u ieder kwartaal de 
HN-Nieuwsbrief. Een full-color magazine 
vol met verenigingsnieuws en onder-
werpen die juist voor u interessant 
kunnen zijn.
Met uw lidmaatschap steunt u alle activi-
teiten van Handicap Nationaal en maakt 
u het mede mogelijk dat wij voor uw 
belangen op kunnen komen.

Word vandaag nog lid en sluit u aan bij 
de jongste vereniging voor, door en van 
gehandicapten en chronisch zieken.
 

Word lid of donateur
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JA! Ik word graag lid.
Hierbij geef ik me tot wederopzegging op als lid van Handicap 

Nationaal. Het contributiejaar is gelijk een kalenderjaar en de 

contributie is voor 2012 vastgesteld op 36 euro per kalenderjaar.  

U ontvangt hiervoor een rekening en na betaling hiervan ontvangt u 

de HN-ledenpas. Het lidmaatschap moet uiterlijk 4 weken voor het 

verlopen ervan schriftelijk (of via de internetsite) worden opgezegd.

o  dhr   o  mw   voorletters:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

achternaam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

adres:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

pc/woonplaats:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

geboortedatum:   . . . . . . .  / . . . . . .   /19 . . . . . .

telefoonnummer:  . . . . . . . . . .  -   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e-mailadres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

handtekening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dit formulier volledig ingevuld sturen naar:  Handicap Nationaal
 Otto Copesstraat 83
 5213 GK ’s-Hertogenbosch

U kunt zich ook online aanmelden via: www.handicapnationaal.nl






