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Bestuur 
   
Voorzitter  
Jos Hommel, tel. 0166 672105, joshommel@zeelandnet.nl  
Portefeuille: Algemene Zaken 

Secretaris  
Leen Oostdijk, tel. 0166 672419, leen50@zeelandnet.nl 
Portefeuille: Nieuwsbrieven / Leden administratie 
 
Penningmeester 
Leo Hartman, tel. 0166 672937, nelleo2@zeelandnet.nl  
Portefeuille: Financiële zaken 
 
Leden  
Tonnie Oostdijk-Istha, tel. 0166 672419 leenentonnie@gmail.com 
Portefeuille: Bezorging Nieuwsbrieven / Fruitmanden 
 
Gerrit de Gast, tel. 0166 672114, gdegast41@zeelandnet.nl  
Portefeuille: Cijferspel 
 
Joke Capelle-Bevelander, tel. 0166 672536, jancapelle@zeelandnet.nl 
    
  -o-o-o- 
 

 

Senioren Vereniging Vosmeer e.o. 
Weelhoekstraat 30 
4698 BN  Oud-Vossemeer 
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Vragen over bezorging nieuwsbrief 
(alleen na de 1e van de maand):  
Tonnie Oostdijk-Istha 0166 672419 
 
Lidmaatschap  
Kosten lidmaatschap: € 30,-- per jaar 
Voor de 2e persoon op hetzelfde adres is 
de jaarcontributie € 24,--.  
 
Ledenadministratie  
Aanmelding nieuwe leden via www. 
svveo.nl of via een inschrijfformulier dat u 
bij één van de bestuursleden kunt 
verkrijgen. 
 
Voor wijzigingen mailen of bellen naar 
Leen Oostdijk tel. 0166 672419 of 
leen50@zeelandnet.nl  
 
Bankgegevens IBAN 
NL 63RBRB 0941502627 t.n.v. 
Seniorenvereniging  e.o.  
 
                        -o-o-o- 

 
 
Bingo 
Op woensdagmiddag 23 augustus a.s. 
wordt een bingo gehouden, start om 
14.00 uur in de Vossenkuil. Wegens 
vakantie van de Vossenkuil dus iets later 
in de maand. 
Entree: € 6,-- inclusief bingokaart, 
lotnummer, koffie/thee en koek.               - 
 

Van de voorzitter 

Wijkverpleegkundige 

Zoals bekend is de functie van de wijkverpleegkundige weer terug. 
Vroeger was de wijkzuster, zoals wij haar toen noemden, een 
bekende figuur in de wijk. Met haar solex ging zij naar thuiswonende 
patiënten die haar nodig hadden. Zij werden gefinancierd uit de 
AWBZ en zij kon vrij zelfstandig haar werkzaamheden invullen. 
Daarna kwam zij terecht in de thuiszorgorganisaties en dikwijls 
moest zij in een strak geformaliseerd keurslijf haar werk verrichten. 
Niet de tevredenheid van de thuiswonende patiënt telde maar de 
minuten die de wijkzuster aan de hulp mocht besteden.  
 
Per 1-1-2015 is de wijkverpleegkundige als een zorgfunctie in de 
zorgverzekering opgenomen en valt zij, net als de huisarts, niet 
onder het eigen risico. Jos de Blok heeft met de oprichting van 
Buurtzorg Nederland de weg vrij gemaakt om de 
wijkverpleegkundige weer haar eigen werk in de wijk te laten indelen.  
 
Dit in de vorm van een samenwerkingsverband in de wijk van een 
aantal wijkverpleegkundigen, die het werk onder elkaar verdelen. 
Door dit succes aangestoken hebben veel andere organisaties die 
wijkverpleegkundigen in dienst hebben, dit voorbeeld gevolgd.  
 
Jammer is wel dat de wijkverpleegkundigen nu door de 
zorgverzekeraar moet worden “gecontracteerd”, zodat degene die 
verpleegzorg thuis nodig heeft, maar moet afwachten wie door 
zijn/haar zorgverzekeraar is gecontracteerd. 
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Fietsen 
 
Op woensdag gaan wij weer fietsen. Vertrek 
zoals altijd vanuit de Vossenkuil.  Tijdstip: 
omstreeks 13.30 uur. De afstand is meestal 
tussen de 25 en 30 km. met een tussenstop 
voor een versnapering. 
Voorwaarde is wel dat het redelijk weer moet 
zijn. 
De woensdag van het bingo wordt niet 
gefietst! 
                          
 -o-o-o- 
 
Cijferspel 
 

 
 
 
De winnende cijfers van deze maand: 
 
                  7- 31 – 44 – 64 - 66 
 
 -o-o-o- 
 
 
 

 
 
 
Koersballen 
 
Op dinsdagmiddag 22 augustus is er weer 
gelegenheid om te koersballen in de 
Vossenkuil. Aanvang om 14.00 uur. 
Informatie: 
 
José van Houte  06 51429921 
Lenie Weezenaar  0166 672821 
 
 -o-o-o- 
 

. Wijkverpleegkundige (vervolg) 

Uit de monitor over wijkverpleging van het onderzoeksbureau 
Panteia blijkt dat bijna 20.000 patiënten niet kiezen voor een door 
zijn/haar zorgverzekeraar gecontracteerde wijkverpleegster maar 
voor een Persoons Gebonden Budget waarmee zij zelf een 
wijkverpleegster die hen bevalt kunnen inhuren! Zij ontvingen 
hiervoor gemiddeld een budget van € 20.000 per jaar waarvoor zij 
gemiddeld 600 uur een wijkverpleegster kunnen inhuren, dus bijna 
12 uur per week! 
 
Zorg Instituut Nederland is nu bezig een kwaliteit programma voor 
de wijkverpleegkundige te ontwerpen. Echter, de wijkzusters zelf 
zitten ook niet stil. Een groep van ongeveer 1.000 wijkverpleegsters 
hebben zelf nu de bouwstenen gelegd voor een nieuw systeem 
voor de wijze van financiering van de wijkzusters. In dit systeem 
moet de behoefte van mensen aan wijkverpleegkundige zorg 
centraal staan.  
 
Het gaat de wijkverpleegkundigen erom dat de thuiswonende 
patiënt de algemene dagelijkse verrichtingen moet kunnen 
uitvoeren met ondersteuning van het sociaal netwerk. Men wil 
komen tot zgn. zorgprofielen, waarop de benodigde 
wijkverpleegkundige zorg kan worden gebaseerd. 
 
Het wijkverpleegkundige werk is weer zelfstandiger en volwassen 
aan het worden, daar kunnen wij voor al die patiënten die alleen 
met hulp kunnen thuis wonen, blij om zijn. Er dreigt een tekort te 
ontstaan aan wijkverpleegkundigen, zeker door het beleid van de 
overheid dat ook voor mensen met een beperking thuis blijven 
wonen de optie is. Een goede organisatie en performance kan 
jongeren wellicht bewegen om zich voor deze zeer belangrijke 
functie te laten opleiden!! 
Tot de volgende keer. 
 
                                       -o-o-o- 

 
Rijbewijskeuring 

 
De rijbewijskeuringen zullen deze maand wegens vakanties niet 
plaatsvinden. 
                -o-o-o- 
 

Contributie 2018 

 
Vanwege nieuwe regels van de bank kunnen wij in 2018 nog niet 
automatisch de contributie incasseren. Dat zal pas in 2019 
gebeuren. Sorry voor de vertraging. U ontvangt dus in januari 
2018 de contributienota. Dit al vast ter informatie. 
 
                -o-o-o- 
 


