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Vakblad voor opleiders in het gezondheidszorgonderwijs

NIEUWS
‘Gemeenten voor dubbeltje
op eerste thuiszorgrang’
De FNV maakt zich zorgen over de tarieven die gemeenten hanteren voor de
thuiszorg. De vakcentrale is teleurgesteld
omdat te lage tarieven goede thuiszorg in
de weg staan. Slechts 1 op de 7 gemeenten
hanteert een minimumtarief van 22 euro,
wat zelfs nog aan de lage kant is. Dat stelt
de FNV in het tweejaarlijkse onderzoek
naar het sociaal beleid van gemeenten.
Thuiszorg
In de lokale monitor Werk, Inkomen en
Zorg 2009, wordt het sociale beleid van
196 gemeenten met in totaal 9,4 miljoen
inwoners onder de loep genomen. Al in
de vorige editie uitten gemeenten hun
zorg over de concurrentie in de thuiszorg.
Die leidde volgens de bestuurders tot een
prijzenslag, waardoor thuiszorginstellingen te kampen kregen met geldgebrek,
personeelstekorten en zelfs gedwongen
ontslagen van personeel met alle gevolgen
voor de kwaliteit van de zorg van dien.
Teleurgesteld
‘Bij ons bestond het beeld dat dit aanloopproblemen waren’, zegt Dirk Kloosterboer,
onderzoeker bij FNV. ‘We dachten ten onrechte dat gemeenten zelf ook het besef
hadden dat ze reëlere tarieven moesten
gaan hanteren. We zijn dan ook erg teleurgesteld dat dit niet is gebeurd.’
Berekening
Volgens berekening van vakbond Abvakabo FNV zou die prijs twee jaar terug
minstens 22 euro moeten zijn. Slechts één
op de zeven gemeenten voldoet hieraan.
En inmiddels is die reële prijs zelfs nog iets
opgelopen tot 24,50 euro en blijkt van alle
medewerkende gemeenten alleen Eindhoven bereid dat bedrag op tafel te leggen.
Lage tarieven
FNV-federatiebestuurder Leo Hartveld:
‘Helaas blijkt nog altijd een meerderheid
van de gemeenten voor een dubbeltje op
de eerste rang te willen zitten en tarieven
te hanteren waarvoor geen goede kwaliteit
zorg geleverd kan worden.’
Armoedebeleid
Wel is de vakbond positief over de toena-

me in de uitgaven voor het armoedebeleid. Kloosterboer: ‘Dit is positief in verband met de werkloosheid. We hopen wel dat gemeenten dit beleidsterrein ontzien als ze straks moeten gaan bezuinigen.
Wel vinden we dat de inkomensgrens die gehanteerd wordt om in
aanmerking te komen voor een langdurigheidstoeslag te laag is. We
pleiten voor een inkomensgrens van 120 procent van het sociaal
minimum. In de praktijk ligt deze vaak rond de 105 procent.’
Re-integratie en duurzame inkoop
Verder is de FNV tevreden over het feit dat gemeenten nu het belang van duurzame re-integratie inzien en dat ze een vinger aan
de pols houden bij mensen die de bijstand zijn uitgestroomd. Ook
ziet de FNV enige vooruitgang op het gebied van duurzaam inkopen. (Bron: Nieuwsbrief Kluwer-Sociaal Totaal)

MBO Raad @twitter
De MBO Raad is sinds kort ook te volgen via Twitter. In plaats van
de oude rss-feeds is dit een handige manier om op de hoogte te
blijven van actuele ontwikkelingen. Volg de MBO Raad op Twitter:
http://twitter.com/mbonieuws. (Bron: MBO Raad)

‘Overgewicht zie je vanaf het 2e jaar aankomen’
Een snelle toename van de Body Mass Index (BMI) tussen het 2e
en 6e levensjaar is cruciaal in het voorspellen van overgewicht op
volwassen leeftijd. Dat concludeert Marlou de Kroon, jeugdartsepidemioloog van het VU medisch centrum, in een gezamenlijke studie met TNO. De onderzoeker maakte gebruik van gegevens
over 762 kinderen die vanaf hun geboorte tot volwassenheid gevolgd zijn. Volgens De Kroon kun je beter op jonge leeftijd ingrijpen dan wachten tot een kind naar de basisschool gaat. ‘Op dit
moment wordt er pas actie ondernomen als kinderen al te dik zijn.
We moeten alerter zijn op een toename in het gewicht in de gevoelige periode van peuter tot basisschoolleerling, juist bij kinderen die al een verhoogd risico hebben.’ Uit eerder onderzoek bleek
dat kinderen van te zware ouders zelf ook een verhoogd risico op
overgewicht hebben. Het onderzoek is op 11 februari gepubliceerd
in het tijdschrift PLoS ONE. (Bron: Vrije Universiteit)

Aantal jongeren met alcoholvergiftiging stijgt
Steeds meer minderjarigen worden met een alcoholvergiftiging in
het ziekenhuis opgenomen. In 2007 waren er 231 gevallen, in 2008
waren dat er 288. In de eerste helft van 2009 zijn 184 jongeren met
een alcoholvergiftiging behandeld. Dat is 25 procent meer dan in
de eerste helft van 2008. Dat blijkt uit een onderzoek van het Nederlands instituut voor alcoholbeleid STAP, de Universiteit Twente, het Nederlands Signaleringscentrum Kindergeneeskunde en de
ziekenhuisvestigingen van de Reinier de Graaf Groep. Jongeren
met een alcoholvergiftiging zijn gemiddeld drie uur buiten bewustzijn, de zogenaamde alcoholcoma. Ze hebben gemiddeld tussen de
tien en vijftien glazen alcohol gedronken. Hun drankjes kregen ze
meestal van vrienden, maar soms ook via de supermarkt, horeca en
slijterij. Het rapport benadrukt dat het niet om probleemjongeren
gaat, maar om gemiddelde jongeren uit traditionele gezinnen. Er
werden evenveel jongens als meisjes opgenomen. De opgenomen
jongeren waren tussen de 11 en 17 jaar. (Bron: STAP)
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