Aan

Adres

Van

Afdeling beleid van de Gemeente
Lelystad
mevr. M. Werkman
Postbus 91
8200 AB Lelystad

Adres

Wmo Cliëntenraad Lelystad

Lemmerstraat 127
8244 DJ Lelystad

Telefoon 0320 264407
E-mail info@wmoraadlelystad.nl
Datum
Onderwerp
Van

13 oktober 2014
2014-4 gevraagd advies concept Gezondheidsbeleid
Wmo Cliëntenraad Lelystad

Geachte mevrouw Werkman,
Wij hebben kennis genomen van de nota Lokaal gezondheidsbeleid “Lelystad in beweging
2015-2018”.
Wij vinden het geen prettig leesbare nota. Wij missen structuur in de opbouw van de nota en
zien veel overbodige tekst door veel herhalingen. Als we bijvoorbeeld het onderwerp
verslavingszorg bekijken vinden we daarover teksten op de bladzijden 4, 5, 9, 14, 15, 16, 21,
22 en 22 t/m 36. Dat is verwarrend.
Wij zijn van mening dat het Gezondheidsbeleid 2015-2018, zoals verwoord in Hoofdstuk 4
van bladzijde 10 tot bladzijde 18 duidelijk het te voeren gezondheidsbeleid voor 2015–2018
moet weergeven. Het zou prettig zijn daar de huidige getallen en percentages terug te zien
met daarbij de meetbare beleidsdoelen.
Blz. 12 Ten aanzien van Chronische zorg willen wij het volgende opmerken: U geeft aan dat
chronisch zieken vaak steeds opnieuw hun verhaal moeten doen en vaak niet duidelijk is
waar zij aan toe zijn. De nieuwe aanpak is op zelfmanagement van de chronisch zieke
gericht. Hij moet zelf in actie komen en oplossingen zoeken voor problemen en cursussen
volgen ter voorkoming van complicaties. De nieuwe aanpak voor de chronisch zieke is goed
omschreven, maar er wordt niet omschreven met wie en hoe u de chronische zorg
aantoonbaar doelmatiger maakt. De genoemde kanteling van aanbod- naar vraaggericht is
een vage doelstelling die niet meetbaar is.
Blz. 13 Ook voor de Ouderenzorg wordt niet aangegeven met wie en hoe de ketenzorg
ouderen verbeterd wordt. Continuering lopende projecten ouderenzorg? Welke zijn dat en
waar vinden we die? Geen meetbare doelen.
Blz. 13 Ten aanzien van Preventie is voor ons niet duidelijk welke 3 innovatieve
samenwerkingsinitiatieven bedoeld worden. Ook hier geen meetbare doelen. Waarom
bijvoorbeeld niet aangeven dat het aantal jeugdigen met overgewicht teruggebracht moet
worden van 51% naar 41%. Daar kan op getoetst worden of het beleid effectief is. Hoe en
met wie gaan de informatie- en kookbijeenkomsten, bewegingsactiviteiten voor kind en
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ouders, preventie depressie, etc. plaatsvinden? Hoe kan getoetst worden of deze
plaatsvinden en effect hebben?
Blz. 14 Ook voor Participatie weer geen toetsbare beleidsdoelen.
De monitoring door het jaarlijkse GGD onderzoek is prima, maar wij hechten er aan dat
beleidsdoelen worden uitgesproken.
De verslavingszorg lijkt ons voldoende uitgewerkt. Bijlage 2 vinden wij een moeilijk leesbare
nota met veel herhaling.
Nog enkele opmerkingen over gebruikte tekst:
Blz. 4 Hoofdstuk 1: “gezonde mensen kunnen beter meedoen aan de maatschappij en
hebben minder maatschappelijke ondersteuning en langdurige en/of intensieve zorg nodig.”
Deze en soortgelijke zinnen in de nota zijn ondermeer niet van toepassing op de leden van
de Wmo-Cliëntenraad. Veel van hen hebben gezondheidsproblemen, maar zij participeren
beter in de maatschappij dan menig gezonde inwoner. Dat gezonde mensen geen
langdurige en/of intensieve zorg nodig hebben, lijkt ons duidelijk.
Blz. 4 Er wordt gesproken over prestatieveld 9 van de Wmo, maar die prestatievelden
bestaan al lang niet meer.
Blz. 6 4e regel ook erfelijkheid kan hier worden toegevoegd.
Blz. 7 Wat is het Veiligheidshuis?
Blz 11 5e regel Hier wordt gesproken over uitdrukkelijke aandacht voor ouderenzorg, dat
vinden wij in de nota niet terug. Meer jeugd.
Blz. 12 1e regel: epidemiologie is de leer van het ontstaan en verloop van ziekten, wordt
epidemieen bedoeld?
Blz. 13 Wat wordt bedoeld met: bevordering van de wijkgerichte chronische zorg?
Een paar keer wordt gesproken over het betaalbaar houden van de zorg. Wat wordt daar
mee bedoeld.
We missen heel concrete zaken als inzet van het Sportbedrijf om kinderen meer te laten
bewegen. En het stimuleren van het gebruik van de financiele tegemoetkoming van de
gemeente voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. Zij kunnen van dat geld gaan
sporten.
Is de pilot “Welzijn op recept” al afgerond en vindt in de periode 2015-2018 een vervolg
plaats?

Met vriendelijke groet, namens de Wmo Cliëntenraad Lelystad,

Lia van Vliet
secretaris
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