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1. Werkgeroep Seniorenwijzer Kern Veghel
Na een eerste bijeenkomst op 26 september hebben vrijwilligers uit iedere kern vanuit de
oude gemeente Veghel een vervolg gegeven aan het proberen uit te brengen van een
Seniorenwijzer voor onze doelgroep: “Senioren”. Meerdere personen, die zich bv middels
een werkgroep “ZORG” en/of “Welzijn” in de kernen hebben aangemeld, kijken momenteel
of er een digitale versie moet komen, met daarnaast een papierenversie. We realiseren ons
heel goed dat op termijn er mogelijk geen papierenversie meer noodzakelijk is. Een
oriënterende rondgang bracht op dat we op dit moment nog wel degelijk hiervoor moeten
kiezen. De Seniorenwijzer die in Schijndel wordt uitgegeven wordt als leidraad gebruikt
evenals de Ouderwijzer zoals die voor het laatst in 2013 is uitgegeven door Ons Welzijn. Een
drietal personen gaat de inhoud vergelijken en het goede willen we behouden maar we
willen ook zeker duplicering van zaken voorkomen.
Wij komen 11 december weer bij elkaar en hopen begin 2019 met resultaat naar buiten te kunnen
komen. Mochten mensen na lezing van dit stukje interesse en/of vragen hebben kunnen ze contact
opnemen met Cor van der Aa 06-33779114

2. Waar heeft de Seniorenraad zich zoal het afgelopen jaar mee bezig
gehouden?












Project “Sleutelkluisjes”
Project “Wonen met Gemak (Woonscan)”
Project “Woonwensen Ouderen”
Project “Woonvorm B’onsThuis”
Project “Hergebruik Hulpmiddelen”
Project “Blijvers-lening”
Project “Mantelzorgwoning”
Project “Verkeersmarkt” (Cursus Weggebruik Ouderen)
Project “Volksuniversiteit”
Project “Seniorenwijzer Meierijstad”
Project “Activiteiten Pieter Breugelhuis”
Voor meer informatie over deze onderwerpen zie onze website:
www.seniorenraadmeierijstad.nl

3. Onderwerpen en ideeën
Heeft u onderwerpen die u graag aangekaart ziet worden door de
seniorenraad geef dat dan aan ons via ons e-mailadres :
info@seniorenraadmeierijstad.nl

4. Bericht van

BENU Apotheek De Meierij

Wijziging in vergoedingen van geneesmiddelen 2019
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gaat een aantal
geneesmiddelen uit het vergoedingspakket laten vervallen. Dit betekent dat patiënten, die
deze geneesmiddelen gebruiken, vanaf 01-01-2019 zelf de kosten hiervoor moeten dragen.
In het bijzonder betreft dit vitamine D (colecalciferol) in een dagelijkse dosering,
paracetamol 1000 mg en calcium.
De verwachting is dat de introductie van kosten voor de patiënt er direct toe zal leiden dat
de kwaliteit van de zorgverlening onder druk komt te staan. Om die reden wordt gekozen,
daar waar mogelijk, de kosten voor de patiënt zoveel mogelijk te beperken. Het beleid van
uw apotheek is om zoveel mogelijk om te zetten naar preparaten die wel vergoed worden.
Hierover zijn gezamenlijke afspraken gemaakt met uw huisarts. Hierbij is bijvoorbeeld te
denken aan de omzetting van vitamine D in een dagelijkse dosering (niet vergoed), naar een
wekelijkse of maandelijkse dosering van vitamine D die wel vergoed wordt. Door deze
afspraken met uw huisarts wil de apotheek voorkomen dat de wijziging in vergoedingen tot
situaties leidt waarin de patiënten ongewenst gaan stoppen met medicatie. Voor
paracetamol 1000 mg is er geen alternatief. Paracetamol zal de patiënt dus altijd zelf
moeten gaan betalen.
Inhibin recept plichtig per 1 november 2018
Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft besloten dat Inhibin per 1
november 2018 recept plichtig is. Het CBG heeft het standpunt ingenomen dat patiënten die
Inhibin gebruiken ter voorkoming van nachtelijke beenspierkrampen, voortaan enkel op
doktersrecept dit geneesmiddel kunnen krijgen. Op deze manier kan de patiënt beter
gecontroleerd worden op hartproblematiek of een verhoogd risico daarop. Dit betekent dus
dat dit geneesmiddel niet meer vrij verkrijgbaar is in de apotheek en alleen met een recept
afgeleverd mag worden.

Tot slot wenst de Seniorenraad u een gezond en voorspoedig 2019.
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