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Den Haag, 10 oktober 2020

‘Samenwerking Thuishulp/Huisarts’
In onze ‘Zaterdag Live’ uitzending van zaterdag 17 oktober 2020, richten wij ons naast de actuele en culturele zaken – in het stamtafelgesprek op het thema
‘Samenwerking Thuishulp/Huisarts’.
Gasten aan tafel zijn: Rieuwk Visser (huisarts), Tamara Overduin (projectmanager
Florence), Frans de Graaf (fractievoorzitter VVD), Cliëntenraad Thuiszorg.
Onlangs bracht de gezondheidsinspectie een rapport uit over de gebrekkige communicatie
tussen de huisartsen en thuiszorg van ouderen, met name in de wijken Bouwlust en
Vrederust in Den Haag.
Hierdoor zijn huisartsen nauwelijks op de hoogte van de actuele zaken van de groep ouderen.
De zorg loopt hierdoor langs elkaar en door elkaar. In de thuiszorg zijn zo’n 170 organisaties
actief in dit gebied en maakt eenduidige communicatie met de huisartsenzorg problematisch.
De thuiszorg is toegenomen door het ouder worden, langer thuis wonen en de capaciteit is
door de bezuinigingen sterk afgenomen. Dus bij de toenemende vergrijzing neemt de
problematiek sterk in omvang toe, en dus is goede communicatie tussen hulpverleners erg
belangrijk.
Anders komt door de communicatieproblemen de goede behandeling pas te laat.
Een plan voor verbetering wordt in het najaar aan de inspectie gepresenteerd.
Vanuit de studio aan De Dreef 247 in Den Haag zendt Discus Radio & Televisie wekelijks op zaterdag, een twee
uur durend live televisie-/radioprogramma uit. De programma’s van Discus Radio & Televisie hebben een politieke,
maatschappelijke en culturele inhoud.
ZATERDAG LIVE elke zaterdag tussen 11.00 en 13.00 uur
. Internet: kijk via de livestream op www.rtvdiscus.nl of de Facebook-pagina
. Televisie: vanaf 18.00 uur Den Haag TV,
Ziggokanaal 45 of Caiway kanaal 67 zie voor andere providers onze website
Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joop Schouten, Eindredacteur
op mobiel 06-50862266 of per mail: redactie@rtvdiscus.nl

Zaterdag Live, elke zaterdag live van 11.00 – 13.00 uur op onze site en Facebook
Van 18.00 – 20.00 te zien op Den Haag TV
Escampjournaal, elke zondagavond om 19.00 op Den Haag TV
(kanalen van de diverse providers te vinden op www.rtvdiscus.nl)
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