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SAMEN
Samen sterk in doen, samen sterk in verbinden'

In onze wekelijkse Docu-Alert wordt veel aandacht besteed aan het
coronavirus. In dit nieuwsbulletin aanvullende tips, feiten en bijzondere
nieuwsberichten die betrekking hebben op de gebeurtenissen rondom het
coronavirus.

Coronadashboard van de Rijksoverheid

De Rijksoverheid maakte een ‘dashboard coronavirus’. U vindt hier cijfers over
het aantal positief geteste mensen en het aantal mensen dat is opgenomen in
een ziekenhuis. Ook zijn er cijfers over hoe het nu gaat in de verpleeghuizen.
Samen laten de cijfers zien hoe het staat met de verspreiding van het

coronavirus in Nederland.

Ga hier direct naar het dashboard.

Bezoekregeling in de praktijk

Hoe passen organisaties in de gehandicaptensector de bezoekregeling toe?
Op welke manier werken ze toe naar versoepeling? En wat zijn de ervaringen
en dilemma's van cliënten, ouders en begeleiders?

Lees hier het hele artikel.

Bron & foto: VGN

Landelijke Covid-strategie belooft achterstand en
uitsluiting te voorkomen

Het ministerie van VWS biedt vandaag een landelijke covid-19-strategie aan
voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Deze strategie vormt een
belangrijke leidraad voor hoe mensen met een beperking uit de crisis komen en
wat voor hen nodig is bij de inrichting van de anderhalvemeter-samenleving. De
stem van mensen met een beperking of chronische ziekte mag vanaf nu niet
meer ontbreken.

Lees hier het hele artikel.

Bron: Ieder(in)

Een op de tien komt niet opdagen voor gratis
coronatest

Een op de tien personen die een afspraak had voor een gratis coronatest, komt
niet opdagen. Dit terwijl anderen dagen moeten wachten tot er een plek is. Dat
zegt de GGD Rotterdam-Rijnmond. Uiteenlopende redenen kunnen hieraan ten
grondslag liggen, zo kan een coronapatiënt zieker zijn geworden....

Lees hier het hele artikel.

Bron: Skipr

Stand kennis medische impact coronavirus

De Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen
heeft op verzoek van de VGN op een rijtje gezet wat nu uit wetenschappelijk
onderzoek bekend is over de medische impact van het coronavirus op cliënten
en medewerkers …

Lees hier het hele artikel.

Bron: VGN

Nederlandse Vereniging voor Autisme in het AD:
situatie soms totaal onhoudbaar

Nederlandse Vereniging voor Autisme in het AD: situatie soms totaal
onhoudbaar. De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) luidt de
noodklok. De NVA ontvangt schrijnende signalen over kinderen en
volwassenen met autisme die wonen in een instelling. Gebrek aan contact met
familie en het wegvallen van alle vertrouwde structuur....

Lees hier het hele artikel

Bron: Ieder(in)

'Corona leert zorg weer wat wendbaarheid is’

Natuurlijk, het coronavirus heeft de afgelopen maanden onnoemelijk veel leed
veroorzaakt. Maar vanuit veranderkundig perspectief is de ‘corona-situatie’ een
buitenkans...

Lees hier het hele artikel.

Bron: Skipr

'We zijn ons niet kwijt'

'Het Covid-19 virus zorgt voor allerlei maatregelen, waardoor voor sommigen
de enige manier van contact met familie zelfs onmogelijk wordt. Hoewel deze
situatie voor iedereen anders uitpakt, is de impact van de maatregelen voor
kinderen met een beperking en hun directe sociale omgeving vaak onderbelicht
gebleven en gebleken.'
Angie Nephews

Lees hier het hele verhaal van Angie Nephews, ze maakte er een mooi lied
over. Daarnaast plaatste Crista Vlems (CV-Productions) een oproep voor het
insturen van foto's in (thuis)situaties. Die beelden zijn, samen met het lied van
Angie, verwerkt in een mooie videoclip.

Neem hier ook een kijkje achter de schermen over hoe deze productie tot stand
kwam.

