
 
 

 

De 4e longpuntbijeenkomst van 2019 werd 16 april jl. gehouden in woonzorgcentrum Bannehof. 

  

Dagvoorzitter Annie opende de bijeenkomst die als thema droeg: Nederland verandert, de zorg 

verandert mee.  Na een inleidend praatje gaf ze het woord aan Marije  

v.d. Werf (wijkverpleegkundige Rivas) uit Papendrecht die was opgetrommeld door Tina omdat de 

bedoelde spreeksters een te korte presentatie hadden voorbereid en er rugdekking moest worden 

gegeven. 

De zorg verandert: WMO, wat houdt het in?, wanneer krijg je er mee te maken? en hoe gaat de 

aanvraag? Deze vragen zijn al in februari behandeld, maar er kwam een korte toelichting door haar 

omdat haar werk, de wijkverpleging, daar op aansluit. Wijkverpleging; De wijkverpleging behelst:  

 

• persoonlijke verzorging,  

• steunkousen hulp,  

• verpleging,  

• injecteren,  

• stoma verzorging,  

• palliatieve/terminale zorg  

• maar ook een presentatie geven.  

 

Voor wijkverpleging hoef je geen lid te zijn van een organisatie! In de regio Gorinchem zijn werkzaam: 

Thebe, Rivas, Buurtzorg en Lelie-zorggroep. Wijkverpleging is een samenwerkingsverband tussen: 

huisarts, longverpleegkundige en wijkverpleging. 

Het stokje werd overgenomen door Eveline Kemp van Rivas Zorgadvies (dit schijnt een totaal andere 

afdeling te zijn dan de op de flyer aangekondigde Rivas advies.) met een presentatie over Revalidatie 

en Herstel 2019. Als iemand ouder wordt of last krijgt van zijn gezondheid, kan er verpleegkundige 

zorg thuis nodig zijn. De zorg kan van korte of lange duur zijn. Een wijkverpleegkundige geeft een 

indicatie voor welke zorg nodig is. In de meeste situaties wordt de zorg dan vergoed uit het 

basispakket (Zorgverzekeringswet, Zvw). Verpleging van kinderen thuis valt onder de Zvw. Maar 

verzorging van kinderen kan ook onder de Jeugdwet vallen. Als iemand een indicatie heeft voor zorg 

vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) dan wordt deze zorg vergoed vanuit de Wlz, tenzij de verpleging 

plaatsvindt onder directe aansturing van de medisch specialist. 

Wat doet Rivas thuiszorg: nazorg vanuit Beatrixziekenhuis, zorgbemiddeling voor cliënten (binnen of 

buiten Rivas), wachtlijstbeheer voor verpleeg- en verzorgingshuizen Rivas, crisisopname voor alle 

zorgregisseurs. Om in het Gasthuis te revalideren zijn er criteria opgesteld en wel deze: Co-

morbiditeit; meerdere disciplines betrokken bij een behandeling; Revalidatiedoelen; Leerbaarheid, 

trainbaarheid en instrueerbaar, met als doel 100% terugkeer naar eigen woning. Een aanvraag voor 

deze therapie naar de zorgverzekeraar gaat via het triageformulier! 

  

Na de pauze bedankte Annie de spreeksters zodat deze huiswaarts konden keren. Omdat Rivas 

Zorgadvies 2 spreeksters had gestuurd was er een tekort aan bonnen, die gingen nu naar Marije. 

Hierna ging Annie in op bij de bezoekers levende vragen over de vergoeding van fysio en de nieuwe 

regels. Dit bleek behoorlijk onder de mensen te leven want alle tijd na de pauze ging daarin op. Het 

was echt verbazend te horen hoe de verschillende fysiopraktijken met deze materie omgaan. Van een 

(soepele) invulling tot straffe vasthouding aan de door de zorgverzekeraar opgelegde maatregelen. Dit 

leidde tot een frisse maar heftige discussie. 

  

Annie eindigde de middag met een oproep om 21 mei aanwezig te bij een voordracht van Josien 

over: Wat kan het Longfonds voor U betekenen? 

 

https://dordrechtgorinchem.longfonds.nl/lp-gorinchem-wat-kan-het-longfonds-voor-u-betekenen

