Geachte griffie,
Zou u onderstaande mail door willen sturen aan de gemeenteraadsleden?
Bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groet,
Zorgbelang Drenthe
Wilma de Jong-Hagting
Officemanager

Goedemiddag gemeenteraadsleden,
In een tijd die gedomineerd wordt door het coronavirus en de ingrijpende maatregelen om
verdere verspreiding daarvan zoveel mogelijk af te remmen, presenteren wij ons jaarverslag
over 2019. Natuurlijk, we zouden ook nog twee maanden kunnen wachten met de
toezending daarvan, maar op dit moment weet niemand hoe de situatie dan zal zijn.
SAMEN VERDER - JAARVERSLAG 2019 ZORGBELANG DRENTHE
Klik op de link om het jaarverslag 2019 te downloaden. Werkt de link niet, kopieer het adres
dan in uw browser
https://www.zorgbelang-drenthe.nl/files/bijlagen/200401%20def%20Jaarverslag%20ZBD
%202019.pdf.
WAARDERING
Zorgbelang Drenthe heeft ongelofelijk veel waardering voor alle inspanningen die
momenteel worden geleverd. Artsen, verpleegkundigen, virologen, microbiologen, alle
andere zorgprofessionals, maar ook mensen in de voedselketen, supermarktmedewerkers,
chauffeurs en talloze anderen die in cruciale beroepen werkzaam zijn. Het is een bijzondere
tijd…
Maar juist in deze tijd doen ook onze medewerkers hun uiterste best om hun werk te doen.
Onze dienstverlening gaat zoveel mogelijk ‘gewoon’ door. En vanzelfsprekend zijn wij nauw
betrokken bij deze coronacrisis. Als lid van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) worden
wij dagelijks op de hoogte gehouden van de beschikbare capaciteit op de IC en de
noodzakelijke maatregelen die getroffen worden om patiënten die met het coronavirus
besmet zijn zo goed mogelijk te kunnen opvangen. Vanuit de Drentse huisartsen worden we
eveneens dagelijks geïnformeerd over hun belangrijke taak om coronaverdachte patiënten
op een veilige en juiste wijze te onderzoeken en door te verwijzen naar de ziekenhuizen.
MELDPUNT IVM CORONACRISIS
Daarnaast heeft Zorgbelang Drenthe rechtstreeks contact met de Inspectie Gezondheidszorg
en Jeugd (IGJ) om signalen direct door te geven aan het crisisteam bij VWS. Signalen van
inwoners die bezorgd zijn over hun eigen gezondheid, over uitstel van een geplande operatie
of behandeling, over het bezoekbeleid in zorginstellingen en in de jeugdzorg. Om die reden
heeft Zorgbelang Drenthe een speciaal Meldpunt geopend, waar inwoners terecht kunnen
met hun ‘verhaal’.
Het Meldpunt is te bereiken:
- Telefonisch: 050-7271505 (op werkdagen van 09.00-16.30 uur)
- Per mail: meldpunt@zorgbelang-drenthe.nl
- Of via onze website: https://www.zorgbelang-drenthe.nl/meldpunt-zorg
Meer informatie over het Meldpunt, https://www.zorgbelang-drenthe.nl/drenthe-krijgtmeldpunt-in-verband-met-coronacrisis

HARTELIJK DANK
Dan nu toch maar even terug naar 2019. We kijken terug naar een jaar waarin veel gebeurd
is. En aan heel veel ontwikkelingen hebben wij een mooie bijdrage mogen leveren. Altijd
met het belang van inwoners (met een zorgvraag) voorop. Hun belang te behartigen en hen
een stem te geven aan ‘tafels’ waar besluiten worden genomen over de toekomst van onze
zorgvoorzieningen, is een missie die ik samen met mijn collega’s met heel veel inzet en
betrokkenheid vervul. En juist in deze bijzondere tijd is die stem belangrijker dan ooit.
Wij danken u voor de prettige contacten in het afgelopen jaar. Pas goed op jezelf, zorg goed
voor anderen en blijf – voor zover mogelijk – gezond!
Met hartelijke groet,
Jan van Loenen
bestuurder-directeur

T 050 727 15 00
M 06 22 05 70 70
E j.vanloenen@zorgbelang-drenthe.nl
I www.zorgbelang-drenthe.nl
Bereikbaar: maandag t/m donderdag
De Kazerne, Annerweg 30
9471 KV Zuidlaren

Zorgbelang Drenthe is een maatschappelijke organisatie die de positie van de cliënt versterkt
Knelpunten of mooie initiatieven in verband met de coronacrisis? Meld het ons! Klik hier voor het
Meldpunt
De dienstverlening van Zorgbelang Drenthe gaat in aangepaste vorm door conform de landelijke
richtlijnen i.v.m. het coronavirus. Klik hier voor de laatste informatie.
De informatie in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Verstrekking aan en gebruik door anderen
is niet toegestaan. Als u niet de bedoelde ontvanger bent, wilt u dan dit bericht en ieder aangehecht databestand verwijderen
en Zorgbelang Drenthe hiervan via e-mail op de hoogte stellen. Bedankt voor uw medewerking!

