donderdag 6 – 02 – 2020
Grand Café Genieten Stadsdeelkantoor
Aanwezig: Frank Stork(vz) Els Nicolas (notulist), Tunny
Jongejan-Maat, Aller Weis, Saar Boerlage, Marianne
Westerneng,Jan Dijk, Ans Coenen, Elly van de Mortel ,
Tonny Bonnee, Annette Wiese, Annelies Teunissen, Wim Kerkhove, Bob van
Weidom Claterbos, Madeleine Niesten, Ria van Gerven, Asha Ramkisoensing, Inge
Tramm, Ineke Vervoort, Nathalie Castillion, Tjandra Raghoenathsingh, Nelleke
Vatri, Anton Berben, Louise de Berg, Ineke Aalders
Berichten van verhindering:, Sonja Bhagwandin, Coen Valenkamp, Dick Oosterbaan, Afifa
Tadmine , Joke Hagedoorn Henny Vink-Koopman, Gerard Vink, Inge Hulst, Juliette Franssen,
saskia Hubelmeijer

1.Opening
Frank Stork opent de vergadering. Hij heet iedereen van harte welkom in Grand
Café Genieten en bedankt de mensen van het G.Café en Theo de geluidsman
voor hun inzet.
2.Korte mededelingen
-Frank S.: De verbouwing van het stadsdeelkantoor begint eind februari. Het
heeft grote gevolgen voor de buurtorganisaties die hier bij elkaar komen. Er
wordt een actie voorbereid voor het behoud van G Café G als plaats voor
buurtorganisaties en de buurtfunctie. Als G Café G “plaza” (= werkplek voor
ambtenaren) wordt…? Betekent dat het einde van buurtinitiatieven?
Voor de burgers maar ook voor de ambtenaren is het erg vervelend.
In De Brug komt er een stuk over.
We houden iedereen op de hoogte.
-Marleen v.d. Heuvel: Op 21 februari is er een Beweegdag o.a. voor ouderen; van
10.30-14.00 uur. Er wordt een flyer rondgedeeld met het programma. Zo
mogelijk graag aanmelden i.v.m. de soep en de broodjes op het einde.
Tunny J.: De cursus Valpreventie had aanvankelijk weinig deelnemers; hoe loopt
dat nu?
Marleen zal ernaar informeren.
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3.1 Concept notulen 9 januari 2020
Goedgekeurd
n.a.v.: de prijs van het eten is € 4,4. Thema’s
R. Ambags, voorzitter Patiëntenraad OLVG.
Er zijn belangrijke ontwikkelingen in de Gezondheidszorg (GZ):
Het aantal ouderen groeit;
de complexiteit van de GZ voor ouderen groeit ook;
de ziekenhuiszorg mag niet meer geld krijgen;
er is te weinig zorg-personeel;
OLVG-Oost en -West zijn aan het fuseren tot een groot ziekenhuis;
er zijn digitale ontwikkelingen;
operatie-robotten worden ingevoerd;
er wordt meer samenwerking gezocht met andere ziekenhuizen.
Dit betekent:
De komende 5 à 10 jaar komen er veel veranderingen, veel investeringen en
verbouwingen.
Hartoperaties gaan naar West;
Oost krijgt de meest moderne operatiekamers;
In Oost komt de kankerbehandeling;
In West komt de spoedeisende hulp (SEH); alleen voor kleinere ingrepen kun je
nog terecht in Oost;
De poliklinieken blijven;
Het hangt van de ziekte af of je in Oost of West behandeld wordt.
Vragen
Ineke V.: Wat zijn de zorgen van de Patiëntenraad?
R.A.: Onze focus is op goede behandeling van de patiënten en op de
bereikbaarheid via OV, parkeermogelijkheden e.d.
Jan D.: Wordt er bij de eerste opvang van kleine ongevallen gekeken om niet per
se direct door te sturen?
R.A.: Als de ambulance ingeschakeld wordt wordt door het personeel beoordeeld
of opname nodig is. Alleen bij acute nood gebeurt dat.
Madeleine N.: De GVB-tramhalte moet aansluiten op de metro; bij de wijzigingen
van GVB is daar al op aangedrongen, maar er is niets mee gebeurd; nu moet je
nog een heel eind lopen om bij het OLVG te komen.
Inge T.: Het toedienen van medicijnen gebeurt soms niet in de goede volgorde
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en tijdstip, waardoor er je soms beroerd van wordt. (punt 3 van de gestuurde
vragenlijst). En het vervoer van OLVG naar Reade is soms ook problematisch
(punt 4 van de lijst).
R.A.: De patiëntenraad gaat niet over medische zaken.
Saar B.: Is “ervaringsdeskundige”. Het was haar gebleken dat het ZH overvol is.
Daardoor is het niet prettig er langer te moeten blijven, ook ’s nachts. De plaatsen
die verloren zijn gegaan door de sluiting van het Slotervaart ZH moeten
aangevuld worden. Bij reorganisaties moet er op gelet worden dat er voldoende
patiënten-capaciteit blijft c.q. komt. Het personeel is prima! Maar als alles
overvol is moet je vaak wachten.
Jan D.: De kwestie van de nazorg (punt 1 van de toegestuurde vragenlijst) is van
groot belang.
R.A.: Het heeft hoge prioriteit om de nazorg goed te regelen. Er zijn veel
contacten daarover met wijkzorg, verpleeghuizen, huisartsen etc.
Annette W.: 1 jaar geleden hebben we er in de OAR ook aandacht aan besteed,
maar we hebben er niets meer van gehoord. We vragen ons af blijft C8
(=overgang van ZH naar huis)? En wat zijn de resultaten van het BuurtZKZuidoost?
Tunny J.: Wij willen graag op de hoogte zijn c.q. gebracht worden.
R.A.: De punten zullen besproken worden in de Patiëntenraad en jullie krijgen
antwoord.
Frank bedankt Dhr. Ambags voor zijn inbreng.
Pauze
5. Laatste informatie
-Presentatie programma “Fit in Oost” op 27 jan. was goed bezocht en erg
informatief. Geslaagd! Het komt elk half jaar terug.
-Afsluiting “Armoede project” in de Jungle op 30 jan. Er is een boekje uitgebracht;
Nathalie laat het rondgaan. Het is te krijgen bij de Jungle.
-Bijeenkomst “Huis van inclusiviteit” op 4 feb. Met als doel mensen bij elkaar te
brengen, verbinding tussen bevolkingsgroepen te bevorderen. Er zijn veel
activiteiten, maar nog weinig samenwerking. HvA heeft onderzoek gedaan onder
kleine migrantenorganisaties in Oost over de vragen en wensen die ze hebben.
Het resultaat komt de volgende keer op de agenda.
-Buurtteams Sociaal Amsterdam.
De rol van de wijktafels is nog onduidelijk in de nieuwe plannen. Er komt een
periode van grote onzekerheid voor iedereen die van zorg afhankelijk is en voor
iedereen die zorg verleent. Het is onduidelijk of een zorg verlenende organisatie
meegaat bij de komende aanbesteding. Het is b.v. onduidelijk of ambulante
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begeleiders in persoon meegaan. Wel blijft de ambulante begeleiding doorgaan,
maar misschien met een andere begeleider. Voor de zorgverleners is het onzeker
of ze hun baan houden; ook dat hangt af van de aanbesteding.
In de nieuwe opzet is het de bedoeling dat cliënt en begeleider samen een
zorgplan opstellen. Maar dat garandeert niet dat je krijgt wat je nodig hebt, want
het buurtteam kan zeggen dat zorg niet nodig is of dat minder zorg ook kan. En
dan?
Het gaat nu heel snel met de plannen. De zorgorganisaties moeten nu hun
plannen indienen voor de aanbesteding. In juni wordt daar over besloten. Grote
organisaties kunnen ruime plannen indienen en hebben zo mogelijk een
voorsprong op de kleinere.
Annelies T.: De tafel van 100 beslist erover. In 2021 moet het werken. Maar er
komt geen geld bij..
Annette W.: Aanvragen voor hulp moeten bij het Buurtteam gedaan worden. Er
zijn 7 stadsdelen, dus ook 7 zorgaanbieders? Wordt 1 op1 het wijkteam het
buurtteam? Dat moet nog blijken.
Jan D.: De zorg wordt volledig op zijn kop gezet.
Tunny J.: Op 25 feb. Is er nog een bijeenkomst. Zij en Asha gaan erheen. Over de
budgetten is nog veel onduidelijkheid, behalve dat er geen geld bij komt. Het
komt de volgende keer op de agenda.
Els N.: Hoe worden de burgers en de huidige zorggebruikers geïnformeerd?
-Nieuwe versie Wmo-verordening, nadere regels en financieel besluit.
Tunny J.: Er zijn nog veel vragen over o.a. over de Dagbesteding en het vervoer
van en er naar toe. Komt ook volgende keer op de agenda.
-Geclusterd wonen. Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen.
Saar B.: Zij is gaan inspreken in de commissie Bouwen en Wonen van de
Gemeenteraad, waar o.a. woonvormen en cluster wonen op de agenda stond. Er
is een nieuwe verordening, waar o.a. in staat dat de Gemeente wil dat ouderen
geclusterd gaan wonen, b.v. zoals Akropolis, of b.v. clusters van 20
appartementen (= + 30 bewoners). Wat de consequenties zijn is nog niet
duidelijk. Het ligt nu bij de Raad van State.
Ineke V.: Het is de bedoeling dat in het voorjaar de Gemeente met een
overeenkomst komt over clusterwoningen. Bij de Uilenburgerstraat (bestemd
voor ouderenbewoning) is overleg met de Gemeente over verandering van de
verkoopwaarden (nu: hoogste bieder). Voor het pand met ouderenwoonbestemming aan het Robert Kochplantsoen zou dat ook wenselijk zijn.
-Actieve Ouderen Amsterdam (AOA). Geen nieuws; blijft vast agendapunt.
6. Overige onderwerpen
- AVI-lijst beschikbaar op de leestafel
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Vanaf 24 februari en in maart, april en mei is het spreekuur van OAR-‘bestuur’
om 14.00 uur i.p.v. 13.30 uur. In die periode zijn de OAR-vergaderingen ook
weer in Grand Café Genieten.
7. Dwars door de buurt: Stukje over Dagopvang? Verbouwing Stadskantoor? We
denken na. Suggesties welkom!
8. Rondvraag
-Tunny J.: De nota van Wouter Bos over o.a. ouderenzorg moeten we goed
bestuderen. We moeten een groepje vormen om er op te reageren. Wie wil
meedoen?
-Anton B.: Het Wijkopbouworgaan krijgt geen subsidie meer. De vele activiteiten,
die veel ouderen en jongeren bij elkaar brachten, dreigen te verdwijnen. We gaan
voorlopig nog wel door, maar hoe en hoe lang nog?
Frank dankt iedereen voor haar/zijn aanwezigheid en inbreng en sluit de
vergadering.
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