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Meldpunt Overijssel 

 

Het coronavirus en alle maatregelen houden Overijssel nog steeds in hun greep. Dankzij het 

meldpunt van Zorgbelang Overijssel zijn de problemen en signalen van honderden inwoners 

besproken met gemeenten, zorginstellingen en maatschappelijke organisaties in Overijssel en vaak 

ook opgelost. 

 

In de loop van 2021 is de aard van de meldingen verschoven. Waar eerst voornamelijk corona-

gerelateerde problemen alle aandacht vroegen, zijn inmiddels ook andere thema’s actueel. Zo gaan 

de signalen steeds vaker over problemen met inclusie voor alle inwoners, over vraagstukken rond 

leefbaarheid en over de beschikbaarheid, bereikbaarheid en toegankelijkheid van maatschappelijke - 

en zorgvoorzieningen in Overijssel. Ook komen er signalen binnen over urgente zorgthema’s zoals 

samenwerking in de zorg en het personeelstekort. 

  

Het meldpunt is via de email meldpunt@zorgbelang-overijssel.nl. bereikbaar. Heeft u een signaal of 

loopt u aan tegen een knelpunt in zorg en welzijn in Overijssel, mail ons dan uw verhaal!  

 

In deze nieuwsbrief is een aantal signalen uit januari kort omschreven. 
  

   

  

   

 

 

Thuisadministratie 

Veel inwoners melden zich bij het meldpunt@zorgbelang-overijssel.nl  

voor hulp bij hun thuisadministratie. Brieven van de gemeente, de  

belastingdienst zijn te ingewikkeld. ICT-beveiliging en wachtwoorden  

onthouden wordt steeds lastiger. En overzicht houden over alle  

financien, toeslagen en het huishoudboekje bezorgt veel mensen  

flinke zorgen.  

 

De clientondersteuners van Zorgbelang kunnen soms wel helpen met  
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vraagstukken rond zorguitgaven en persoonsgebonden budgetten maar niet met de thuisadministratie.  

De meeste gemeenten in Overijssel hebben de hulp bij administratie geregeld door inzet van vrijwilligers  

bij de lokale welzijnsorganisatie. Als u die organisatie zelf niet kunt vinden, dan kunt u mailen naar 

clientondersteuning@zorgbelang-overijssel.nl ,dan helpen wij u aan het goede telefoonnummer. 

   

  

   

 

 

 

Veranderingen in de GGz 

Cliënten in de Geestelijke gezondheidszorg (GGz) hebben 

regelmatig te maken met veranderingen in Wet- en 

regelgeving. Dat levert veel vragen en problemen op, zo blijkt 

uit de signalen die binnenkomen bij ons meldpunt. Sommige 

melders vielen eerst onder de Wet Langdurige Zorg (WLz) en 

nu onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning of andersom met alle verwarring van dien. 

Ook de wijkteams van de gemeenten kennen dan niet altijd de verantwoordelijkheid van de 

gemeente. Onze cliëntondersteuners helpen de mensen met het oplossen van hun problemen 

via clientondersteuning@zorgbelang-overijssel.nl, terwijl Zorgbelang in gesprek gaat met 

gemeenten en zorgkantoren over een betere afstemming en een meer cliëntgerichte aanpak.  

   

  

   

 

 

 

Personeelstekort 

Overal lijkt er een personeelstekort. Als cliënt in zorg en 

welzijn ben je soms afhankelijk van een hulpverlener en heeft 

het personeelstekort grote gevolgen. Heeft u ook een treffend 

voorbeeld of juist ideeën over hoe we met elkaar als 

Overijsselse samenleving oplossingen kunnen creëren, laat het ons weten via 

meldpunt@zorgbelang-overijssel.nl . Het zijn vaak juist de oplossingen die patiënten, cliënten 

en hun naasten bedenken, die het meest op maat zijn en het best passen bij de problemen die 

ontstaan door het tekort aan arbeidskrachten. Laat van u horen! 

 

Heeft u een indicatie voor huishoudelijke hulp, begeleiding of de langdurige zorg maar kost het 

moeite om goede zorg te vinden door het personeelstekort, neem dan contact op met 

clientondersteuing@zorgbelang-overijssel.nl; dan helpen onze cliëntondersteuners u bij uw 

zoektocht naar passende zorg. 
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Medische missers en urgente zorgthema's 

Diverse signalen betreffen missers in de zorg. Foute diagnoses, mislukte 

operaties, rommelige communicatie, slechte bejegening en te hoge 

facturen. Gelukkig bijna allemaal incidenten, waarvan de meeste snel 

worden opgelost door de klachtenafdeling van een zorginstelling. Soms 

wordt het ingewikkeld en dan is er geen passende en onafhankelijke 

ondersteuning georganiseerd in de regio.. Laat het ons weten via 

meldpunt@zorgbelang-overijssel.nl. dan zoeken we samen naar een 

oplossing. 

 

Niet elk verhaal is een incident maar juist een signaal van een structureel knelpunt of een voorbeeld van 

een 'good practice' in leefbaarheid, zorg of het sociaal domein. Dan verdient zo'n signaal meer aandacht. 

Zorgbelang signaleert, onderzoekt en agendeert dergelijke thema's bij overheden, inspectie, instellingen  

en verzekeraars. 

   

  

   

 

 

 

Wkkgz en Wmcz 

Klachten over de zorg verwijzen wij door naar de klachtenfunctionarissen 

van de zorginstellingen en als het signalen over structurele knelpunten 

betreft, dan informeren wij de cliëntenraden van de instellingen. Maar 

regelmatig blijkt dat instellingen hun klachtenbeleid niet op orde hebben 

of dat cliëntenraden niet of nauwelijks functioneren. Dan voldoen deze 

zorgaanbieders niet aan de Wet Kwaliteit Klachten Geschillen in de zorg (Wkkgz) of de Wet 

Medezeggenschap Cliënten in de zorg (Wmcz). De adviseurs van Zorgbelang Overijssel helpen deze 

zorgaanbieders met het opstellen van een goed klachtenbeleid of het installeren en ondersteunen van een 

cliëntenraad. Meer informatie via info@zorgbelang-overijssel.nl. 

   

  

   

 

 

 

Zorgbelang Overijssel zet zich in voor uw belangen. Met uw 

signalen over wat er beter kan en wat er goed gaat in Overijssel 

gaan wij in gesprek met overheden, zorginstellingen en 

verzekeraars. 

 

Heeft u een signaal, meld die dan via meldpunt@zorgbelang-overijssel.nl. Bij voorbaat dank! 
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info@zorgbelang-overijssel.nl 

  

   

 

Voor een goede ontvangst voegt u info@zorgbelang-overijssel.nl toe aan uw adresboek. 
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