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Wethouder Els Verhage “Niemand heeft het brede
beeld in het vizier.”
 

Er komen nog steeds veel mensen bij de huisarts met onbegrepen,

medische klachten. Vaak blijkt hier sprake te zijn van een

onderliggend sociaal probleem. Denk aan schulden, eenzaamheid of

problemen in een relatie. Als een professional onbegrepen klachten

signaleert bij een patiënt, is het belangrijk dat er ook wordt gekeken

naar het sociale aspect. Vaak kan er dan gerichter doorverwezen

worden, in overleg met de patiënt. Daar ziet wethouder Els Verhage

nog veel verbeteringen. Lees verder

 

Toegang beschermd wonen per 1 januari 2021 via
lokale toegang

Wanneer inwoners wegens psychische en/of psychosociale problemen

niet meer zelfstandig kunnen wonen, kunnen zij een tijdelijk verblijf

krijgen in een instelling of wooninitiatief. Dit heet beschermd wonen.

Beschermd wonen biedt in een stabiele omgeving herstelgerichte

ondersteuning bij de dagelijkse regelmaat en activiteiten. Lees verder
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Ondertekening raamovereenkomst aanvullende
zorg

Op donderdag 23 december 2021 hebben wethouder Albert Vader en

de nieuwe samenwerkingspartners Naerebout Combinatie en Zeeuws

Baken de raamovereenkomst ‘Wmo: aanvullende zorg’ ondertekend.

Daarmee is de aanbestedingsprocedure voor de aanvullende zorg

binnen de Wmo, die in juli 2021 startte, afgerond. Lees verder

Cool2Bfit: Als gezin samenwerken aan een
gezonde leefstijl

Cool2Bfit is één van de drie initiatieven uit het lokaal preventieakkoord

2022 ‘Samen gezond in Vlissingen’. Het is een leefstijlinterventie,

speciaal om gezinnen met kinderen tussen de 4 en 13 jaar te

ondersteunen bij het maken van gezonde leefstijlkeuzes. Cool2Bfit

werkt met 4 pijlers: Betrokkenheid van ouders, Beweging, Voeding

en Gedragsverandering. Lees verder
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