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Onderwerp: Inzet zorginnovatieve middelen 

De raad van de gemeente Houten in de vergadering bijeen d.d.: 7 november 2017 

Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor: 

Gelezen hebbende het deelprogramma WMO in de begroting dat: 

« de Gemeente doorgaat met activiteiten rond de dementievriendeüjkG gemeenschap vanwege 
de toenemende vergrijzing en daarmee kans op dementie; 

» vrijwillige inzet bevorderd gaat worden, in het bijzonder gericht op zorg en ondersteuning, 

Overwegende dat 
« het werkveld aangeeft behoefte te hebben aan nieuwe manieren om mensen met dementie te 

activeren, daardoor de interactie te vergroten en hun zelfredzaamheid te bevorderen; 
» ondersteuning nodig is om het werk te verlichten voor professionals, mantelzorgers en 

vrijwilligers die werken met dementerenden 
* in het kader van proeftuin Houten 2025 ook ingezet wordt op innovatie en vernieuwing in de 

zorg. 

Toe te voegen aan de beslispunten: 

» Met ingang van de begroting 2018 jaarlijks C 10.000 aan het deelprogramma WMO toe te 
voegen voor het aanschaffen van zorg innovatieve middelen die mensen met dementie 
activeren en het werk van professionals, vrijwilligers en mantelzorgers verlichten. 

Toelichting: 
Innovatieve middelen zijn bedoeld om mensen met dementie uit hun apathie te halen waardoor zij 
meer contact kunnen hebben met mensen die met hen werken en verzorgen. Het brengt hen in 
beweging en geeft hen plezier. Vrijwilligers en mantelzorgers kunnen ontspannen meedoen en energie 
opdoen door deze manier van werken. Het is een Win-Win situatie. 

Er komen regelmatige innovatieve middelen beschikbaar. Ter illustratie hiervan: op dit moment zou dit 
budget aangewend kunen worden voor aanschaf van: 

« 'ADS-spiegei'; een spiegel die op een em pathische manier ondersteuning biedt in de 
Algemeen Dagelijkse Structuur van mensen met Alzheimer en de zelfredzaamheid bevordert 

» Live Safe: Persoonlijke alarmdienst. Met één druk op een mobiel alarmapparaat of de 
alarmapp kan de LiveSafe-gebruiker hulp inschakelen, 24/7, 365 dagen per jaar. 

* Tovertafel: Interactieve spellen, bestaand uit lichtprojecties op tafel, reageren op hand- en 
armbewegingen en stimuleren de ouderen zowel in fysieke activiteit als sociale interactie. 
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