Nieuwsbrief van Flexiekids
Grote veranderingen
voor Flexiekids
Zorginkoop 2014
Transitie naar gemeenten
Verpleging naar ZVW
Cliëntenraad
“In Voor Zorg”
Begeleiding
Vlak voor de zomervakantie is de
nieuwsbrief van Flexiekids gereed.
We zijn druk bezig met de inkoop van
zorg voor 2014 bij ons eigen zorgkantoor.
Ondanks alle veranderingen in de zorg,
transitie van begeleiding naar de
gemeente vanaf 2015 kunnen we voor
2014 bij ons zorgkantoor nog Persoonlijke
Verzorging, Begeleiding en Verpleging
inkopen.
Wij hebben in de afgelopen jaar door ons
verbetertraject met “In Voor Zorg”
onderzocht of het haalbaar was om een
tweede deskundigheidsniveau binnen
Flexiekids te hebben. De reden daarvan is
dat er steeds meer kinderen in zorg zijn
die niet persé kinderverpleegkundige zorg
meer nodig hebben. Dat heeft
geresulteerd in het aannemen van 2
enthousiaste begeleiders die we inmiddels
bij een aantal kinderen hebben
geïntroduceerd.
Wij zijn ons ook inmiddels aan het
oriënteren bij de desbetreffende
gemeenten om te onderzoeken hoe de
samenwerking in 2015 gaat verlopen.
De zorg voor zieke kinderen is qua
financiering nog steeds een probleem. De
overgang van Verpleging naar de
zorgverzekeraar maakt het er niet
makkelijker op wat ouders merken in de
grootte van de indicatie.

Inmiddels heeft bijna iedere ouder een
mail gekregen met de vraag om een
online vragenlijst in te vullen die in
september in Den Haag wordt
aangeboden. Deze vragenlijst is een
initiatief van V&VN, Kind & Ziekenhuis en
Stichting Pal. Laten we hopen dat Den
Haag het document met aandacht zal
bestuderen.
In Maart is er een eerste bijeenkomst
geweest met de toekomstig leden van
onze cliëntenraad.
Wij hebben een aantal ouders gevonden
die bereid waren zitting te nemen in de
cliëntenraad. Het zijn:

‘Flexiekids:
voor bijzondere
zorg op een
gewone plaats’

Joost Batenburg, vader van Jonathan
Richard Hoogenboom, vader van Rick
Richard van Laer, vader van Luca
Colinda Guijt, Moeder van Callum

,.

Mocht u vragen c.q. opmerkingen hebben
voor de cliëntenraad dan kunt u die
mailen naar: cliëntenraad@flexiekids.nl
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Voor nu rest ons alleen nog maar u een
heerlijke zomervakantie toe te wensen,
geniet van het mooie weer en elkaar.

Wij zijn ook te vinden op
twitter @flexiekids

Wij zijn enorm blij dat deze ouders zich
willen inzetten om de cliëntenraad van
Flexiekids vorm te gaan geven. In een
aparte brief zullen ze zich voorstellen.

