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Zorgprojecten – de details



Digitale tool voor gepersonaliseerde 
diagnostiek bij EPA

In de zorg voor mensen met een ernstig psychische aandoening is het doel om mensen 
optimaal te laten herstellen, in die zin dat symptomen zoveel mogelijk naar de 
achtergrond verdwijnen, dat mensen zo optimaal mogelijk kunnen functioneren en dat 
mensen leren leven met hun psychische kwetsbaarheid. In de praktijk blijkt het lastig om 
de focus breder te leggen dan alleen de aandacht voor de symptomen. Het doel van 
deze aanvraag is het, samen met professionals en patiënten, ontwikkelen van een 
digitale tool gericht op het beter in kaart brengen van de klachten evenals van de 
krachten en wensen van mensen met een ernstig psychische aandoening om op die 
manier te komen tot meer gepersonaliseerde diagnostiek en ondersteuning. Met een 
goed werkende tool krijgen patiënten en hun hulpverleners meer inzicht waardoor 
patiënten meer regie kunnen nemen over hun eigen behandeling. Het resultaat is een 
webbased tool, gebaseerd op het gedachtengoed van de International Classification of 
Functioning Dissabilities and Health van de WHO. Deze tool zal ingezet worden binnen 
Lentis, GGZ Drenthe, Dimence en GGZ Friesland.



Virtual Reality tegen angst en pijn bij 
dialyse

SyncVR richt zich met dit project op het probleem rondom pijn en angst bij 
dialysebehandelingen. Volgens de initiatiefnemer heeft virtual reality de potentie om 
zowel de angst- als de pijnervaring tot wel 60% te verminderen. In verkennend onderzoek 
is dit met 49 patiënten op 3 locaties getest, waarvan bijna driekwart van de patiënten 
minder pijn/angst ervoer tijdens het aanprikken. In dit project wil men deze interventie 
testen en doorontwikkelen voor de doelgroep.



De Nationale Denktank 2019; Hoe blijft NL 
gezond en weerbaar in een digitale 
samenleving
De Nationale Denktank is een jaarlijks programma waarin 20 jonge academici vanuit 
verschillende studieachtergronden en universiteiten, samen met experts uit het veld, hun 
tanden zetten in een prangende maatschappelijke uitdaging. In 2019 richt de Nationale 
Denktank zich op het maatschappelijke vraagstuk: ‘Hoe blijft Nederland gezond en 
weerbaar in een digitale samenleving’. De Nationale Denktank analyseert de grootste 
knelpunten en bedenkt hiervoor vervolgens praktische en creatieve oplossingen. Men 
werkt samen met verschillende partijen en themapartners om tot deze oplossingen te 
komen en deze ook in praktijk te brengen



Mesh in behandeling

Het implanteren van een sling of matje is een veel toegepaste interventie bij verzakking in 
het bekkenbodem gebied of bij een liesbreuk. Meestal pakt de behandeling goed uit, 
maar voor 2-5% levert de plaatsing klachten op die soms van zeer ernstige aard zijn. Voor 
deze patiënten is onoverzichtelijke en vaak minimale zorg voor handen. Daardoor leggen 
patiënten lange doorverwijs routes af op zoek naar de juiste hulp, met zeer hoge 
zorgkosten tot gevolg. De afgelopen jaren is er veel aandacht geweest rondom deze 
medische implantaten. Tot op heden is het de beroepsgroep nog niet gelukt om grip op 
deze problematiek te krijgen. Landelijke verenigingen van medisch specialisten en 
diverse experts in het veld zijn nu bereid gevonden om over het onderwerp in gesprek te 
gaan. Met behulp van enkele patiënten heeft ‘LOC Zeggenschap in zorg’ deze partijen 
benaderd en er is draagvlak ontstaan om aan oplossingen te werken.

Dit project is gericht op het ontwikkelen van zorgpaden voor mesh patiënten. Deze 
zorgpaden worden in kaart gebracht en vervolgens worden artsen en patiënten 
geïnformeerd over deze zorgpaden zodat de genoemde patiënten beter geholpen 
worden.



Consulatie Sociaal Domein

Altrecht GGZ heeft subsidie gekregen voor een project dat het mogelijk maakt dat 
consultatie door GGZ specialisten uit de gebiedsgerichte teams aan het sociaal domein 
in een tweetal wijken van Utrecht plaats kan vinden. Hiermee wordt inzicht verkregen in 
de wijze waarop, de mate waarin, consultatie plaats vindt en input verzameld over de 
meerwaarde hiervan.

Op basis van de resultaten zal VWS worden gevoed om te komen tot een concreet 
voorstel in de richting van de NZa, om te komen tot een structurele bekostiging en 
daarmee financiering van consultatie door GGZ-specialisten aan het sociale domein. 
Deze subsidie is bedoeld om de tussenfase naar definitieve financiering te overbruggen.

In 2018 is een eerste fase van dit project gefinancierd. Om voortzetting van de 
consultatiefunctie tot eind 2019 te faciliteren is in 2019 een aanvullende financiering 
toegekend.



Kleine initiatieven – de details



Verborgen Schatten in Amsterdam en 
Rotterdam

Stichting BedtimeStories richt zich met literaire interactieve voorleesactiviteiten op 
patiënten in ziekenhuizen en licht dementerende ouderen in Nederland. ‘Verborgen 
Schatten’ is een nieuwe activiteit voor kwetsbare ouderen, waarbij een professioneel 
acteur verhalen en gedichten voorleest uit de literatuur. De acteur neemt de mensen 
mee op een reis door hun persoonlijke verhalen en herinneringen; ondersteund door 
gedichten en muziek uit de literatuur. Na de performance van de professionele acteur 
gaat men in het tweede gedeelte met de deelnemer aan de slag met het Doe-Boek, 
samen met de vrijwilliger. Dit project richt zich op de thuiswonende Amsterdamse en 
Rotterdamse ouderen met regiebeperking en somatische klachten. Men verwacht in 
totaal 150 kwetsbare ouderen (75+) te bereiken, verdeeld in 10 groepen bij de diverse 
Amsterdamse en Rotterdamse ontmoetingscentra.



RaceRunning Borging 2.0

RaceRunning is een sport voor kinderen die in het dagelijks leven in een rolstoel zitten of 
een loophulpmiddel nodig hebben. Voor deze groep ernstig beperkte kinderen is dit in 
sommige gevallen één van de weinige mogelijkheden om aan sport te doen. De 
RaceRunner lijkt voor deze doelgroep zeer geschikt om conditie te onderhouden of te 
verbeteren en bij een sportactiviteit te participeren. ‘Borging van RaceRunning in 
Nederland’ is een bestaand project dat stopt per 1 september 2019. Men is echter van 
mening dat, ondanks de grote groei, RaceRunning nog onvoldoende geborgd is om zich 
zonder hulp van RaceRunning NL verder te ontwikkelen. Men wil daarom voor een goede 
landelijke dekking in meerdere provincies nog verenigingen oprichten. Men wil 
verenigingen werven in de regio’s Zaanland, Utrecht en Zwolle.



Oud Geleerd Jong Gedaan

Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan organiseert colleges voor senioren die gegeven 
worden door enthousiaste studenten in tehuizen, bibliotheken en buurtcentra in Utrecht. 
Thema’s zoals Strafrecht, Kunstgeschiedenis en Kunstmatige Intelligentie worden in 
reeksen van 4 keer 1 uur besproken. De colleges kunnen worden getypeerd als cognitief 
uitdagend, interactief en voor iedereen toegankelijk. Met de colleges worden generaties 
verbonden, wordt senioren een podium gegeven om hun kennis te delen en ontstaan 
sociale contacten voor een doelgroep die dit goed kan gebruiken. Het project is een 
toevoeging aan het huidige welzijnsaanbod, want niet alle senioren houden van bingo 
en handwerken. In 2020 bereikt men naar verwachting landelijk meer dan 8.000 senioren 
en 300 studenten door middel van kennisoverdracht en gesprekken.



Gevluchte kinderen weer in balans

Stichting Kind te Paard biedt paardentherapie aan voor kinderen in instellingen en 
opvangcentra. Met het project ‘Gevluchte kinderen weer in balans’ willen zij gevluchte 
kinderen tussen de 4 en 18 jaar met trauma’s en gedragsproblemen een 
behandelingstraject aanbieden met equitherapie . Zij hebben veel ervaring met 
getraumatiseerde kinderen, ook specifiek met vluchtelingenkinderen. Twee jaar geleden 
zijn zij een samenwerking aangegaan met het AZC in Amersfoort die aangeven dat de 
behoefte aan professionele hulp voor kinderen zeer groot is. Op basis van die hulpvraag 
wil men in dit project 30 gevluchte kinderen helpen die op dit moment in het AZC 
verblijven.



ZoefZoef

In Haarlem neemt het aantal bushaltes af in de wijken. Hierdoor neemt de loopafstand 
tot de resterende haltes toe en zijn deze voor ouderen niet gemakkelijk meer te bereiken. 
Ouderen, die minder mobiel worden, kunnen op een gegeven moment lastig zelfstandig 
in-, uit- en overstappen of alleen reizen in het openbaar vervoer. Zij hebben behoefte 
aan deur-tot-deur vervoer. Zoefzoef is een vervoersinitiatief en biedt fijnmazig, flexibel en 
plezierig vervoer in de wijk met elektrische shuttles. Het is vervoer op aanvraag, 
hoofdzakelijk met vrijwilligers. Men heeft een pilot uitgevoerd in de stadsdelen Schalkwijk 
en Zuidwest. Daarin werd duidelijk dat de mensen, die geen goede 
vervoersalternatieven voor korte ritten hebben, bereikt werden. Er zijn voldoende 
gemotiveerde en zeer capabele vrijwillige chauffeurs gevonden en er is veel ervaring 
opgedaan met alle aspecten van organisatie en uitvoering om nu te kunnen 
bestendigen. Deze aanvraag gaat over uitbreiding van de vervoerservice met de 
Zoefzoef met 2 wijken in Haarlem Noord.



Zwemmen voor kankerpatiënten

Inloophuis Parkhuys Almere richt zich op psychosociale ondersteuning en begeleiding 
voor iedereen die geraakt is door kanker. Men kan daar terecht voor informatie, 
begeleiding, lotgenotencontact, creatieve bijeenkomsten en bewegen & ontspannen. 
Voor de doelgroep vrouwen die een borstkankerbehandeling hebben ondergaan, heeft 
men het idee opgepakt een zwemactiviteit met lotgenoten aan te bieden. Zwemmen is 
voor deze doelgroep heel belangrijk om de spieren en klieren krachtiger te maken en het 
is een remedie tegen oedeemvorming. Het is echter een psychologisch grote stap om 
naar een regulier zwembad te gaan en om die reden vindt het initiatief plaats in het 
therapeutische zwembad van Revalidatie centrum Merem. Een veilige omgeving waarin 
men zich niet hoeft te begeven in gemeenschappelijke kleedruimtes en 
gemeenschappelijke zwemgroepen. De bedoeling is om met een groep van maximaal 8 
vrouwen 1 keer per week 1 uur te zwemmen.



Duofietsen Fietsmaatjes Almere

Stichting Fietsmaatjes Almere is er voor mensen die er graag op uit gaan met de fiets, 
maar dit door een beperking (in bewegen, zien, horen of vanwege bijvoorbeeld 
dementie) niet meer zelfstandig kunnen. Ook mensen die kampen met eenzaamheid 
behoren tot de doelgroep (gasten). Een gast wordt gekoppeld aan een vrijwilliger, 
waarbij Fietsmaatjes Almere zorgt voor een goede match tussen vrijwilligers en gasten. De 
fietstochten worden gemaakt op een duofiets met elektrische trapondersteuning en 
versnellingen. De gast kan meefietsen naar eigen vermogen en zit naast een vrijwilliger 
(fietsmaatje) die trapt en stuurt. De duofiets heeft comfortabele stoeltjes. Men richt zich in 
principe op de doelgroep 75+ met een beperking, maar op voorhand sluit men niemand 
uit als gast van de stichting. Ze hebben een bijdrage voor de aanschaf van 2 duofietsen
ontvangen.



Realisatie Special Cruyff Court

De Cruyff Foundation realiseert zogenaamde Cruyff Courts in wijken en bij instellingen 
voor kinderen met een beperking. Special Cruyff Courts zijn aangepast aan de 
behoeften van deze kinderen. Op het terrein van Visio De Brink in Vries (Drenthe) wil men 
zo’n special Cruyff Court realiseren. Voor de aanleg van een special court zijn 
aanpassingen nodig die zijn afgestemd voor de doelgroep.



Huis van Begrip

Stichting Kind en Groei is het landelijke kenniscentrum op het gebied van groei en 
ontwikkeling bij kinderen. Stichting Kind en Groei verricht al ruim zestien jaar 
wetenschappelijk onderzoek naar het Prader-Willi syndroom (PWS), een zeldzame, zeer 
ernstige, aangeboren aandoening die door uiteenlopende lichamelijke en psychische 
symptomen gekenmerkt wordt. In 2014 werd door Stichting Kind en Groei het Landelijk 
Expertisecentrum PWS opgericht en gevestigd in twee locaties (Erasmus MC en 
Radboudumc), ingebed in een landelijk netwerk van vijftien behandelcentra voor PWS. 
Sinds 2016 beschikt het expertisecentrum over een digitaal portaal: het Huis van Begrip. 
Het doel is om met behulp van een overbruggingsfinanciering het Huis van Begrip in 2020 
in stand te houden, zodat in dat jaar structurele financiering via de betrokken UMC’s
bewerkstelligd kan worden en de website met de gebundelde kennis en de online 
community kan worden geborgd.



Sprank beleef- en beweegtuin

Aan de Vlasakkerkamp in Hardenberg biedt stichting Sprank begeleid wonen voor 40 
mensen met een verstandelijke beperking en 25 dagbestedingsplekken. Bij deze locatie 
wil men een beleef- en beweegtuin realiseren. Samen met de Gemeente Hardenberg, 
Landstede Kinderopvang, zorgorganisatie Baalderborg groep en De Haere, praktijk voor 
fysiotherapie, ergotherapie en gezond bewegen is de beleef- en beweegtuin 
ontworpen. De beleef- en beweegtuin heeft drie doelen: 1. mensen met behulp van een 
beleef- en beweegtuin meer te laten bewegen, zodat hun algemene gezondheid en 
vitaliteit toeneemt, 2. het vergroten van de integratie in de samenleving van mensen met 
een verstandelijke beperking en 3. een zinvolle dagbesteding of daginvulling bieden met 
onderhoudswerkzaamheden in de tuin.



Woensdagavond Soos Westerveld

In Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel zet Welzijn MensenWerk zich in om mensen, 
jong en oud, een betekenisvol leven te geven. Omdat de woensdagavond soos in 
Westerveld plaatsvindt in een dorpshuis van Welzijn MensenWerk én omdat het 
Nederlands Rode Kruis haar medewerking hieraan heeft gestopt, is Welzijn MensenWerk
gevraagd de 2-wekelijkse begeleiding over te nemen voor zorgbehoevende deelnemers, 
die bij elkaar komen voor vrijetijdsbesteding en ontspanning. Welzijn MensenWerk wil 
hierbij onderzoeken of deze activiteit structureel overgenomen kan worden, waarbij 
nieuw is dat de vrijwilligers extra ondersteuning krijgen van een professional voor wat 
betreft de zorgtaken die tijdens de activiteit gedaan moeten worden.

Men heeft een financiële ondersteuning ontvangen voor de organisatie van 16 
activiteiten per jaar voor mensen met een beperking.



Rolstoelfiets ZONL

Zorggroep Oude en Nieuwe Land biedt zorg- en dienstverlening aan de inwoners van de 
Noordoostpolder, Urk en Steenwijkerland. Men richt zich daarbij voornamelijk op 
(complexe) ouderenzorg in de woonzorglocaties en thuis, jeugd- en maatschappelijke 
ondersteuning en behandeling en revalidatie. Voor de immobiele cliënten op de locatie 
Zonnewiede en in de omgeving van hun locatie hebben zij een bijdrage voor de 
aanschaf van een rolstoelfiets ontvangen.



CRDL

Voor de bewoners die lijden aan verschillende vormen van dementie en moeite hebben 
met communicatie en sociale interactie, is het de wens van de vrijwilligers van Huize Het 
Oosten om met een hulpmiddel nieuw contact mogelijk te maken. Voor de oudere 
bewoners wordt de kwaliteit van leven door de CRDL, naar de aard van hun beperking, 
verbetert door sociale participatie, beleving en interacties. Door de prikkels die de 
bewoners ontvangen wordt een merkbare verbetering in de fysieke en geestelijke 
conditie bevorderd. 



Tovertafel en Duofiets

Stichting Fonds Hartewensen zet zich in voor vervulling van wensen van cliënten van de 
Hartekamp Groep. 

De tovertafel is bedoeld voor de Hartekamp Groep in Heemskerk voor een groep van 12 
cliënten met een gemiddelde leeftijd van rond de zestig jaar met een ernstige 
verstandelijke beperking. De groep die de tovertafel graag wil hebben, heeft hem voor 
een paar weken kunnen uitproberen en was zonder uitzondering laaiend enthousiast. Het 
bracht heel veel extra interactie, uitdaging en activiteit.

De duofiets wordt ingezet op de Hartekamp in Heemstede voor 10 verstandelijk beperkte, 
gedragsmoeilijke oudere mannen. Tot nu toe konden zij gebruik maken van de duofiets
van hun “buren”, maar deze groep gaat binnenkort verhuizen en zijn nemen de fiets 
mee. De bewoners zullen zonder deze duofiets veel minder gaan bewegen, terwijl dat 
juist, i.v.m. hun motorische beperkingen en leeftijd, zo belangrijk is. 


