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Alzheimer Café nu online te volgen 

   

Het Alzheimer Café BOS  –  voor inwoners van Best, 
Oirschot en Son & Breugel – is al jaren het drukbezochte 
trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, 
familieleden, vrienden en andere belangstellenden.  Maar 
vanwege de Coronacrisis kon men niet meer in een zaal 
samenkomen. Gelukkig is het  Alzheimer Café nu online. 
Elke maand is er een interessante uitzending, die door 
iedereen gevolgd kan worden en nog maandenlang daarna 
op uw pc, laptop, tablet of mobiel via Youtube. Iedere 
uitzending duurt ongeveer 45 minuten.  

Doe er uw voordeel mee en veel kijkplezier toegewenst.  
 
> De uitzending die in maart is gehouden kunt u 
bijvoorbeeld nog bekijken op youtube Die gaat over 
‘zorgtraject begeleiding’ voor mensen met dementie en 
mantelzorger. Lenie van der Voort, zorgtrajectbegeleider 
in Best vertelt over haar inzet en ervaring in Best. Wat is 
en doet een zorgtrajectbegeleider? Met welke vragen kun 
je bij haar terecht. Wat kan een zorgtrajectbegeleider voor 
u en uw naasten doen? 
 

> In februari ging het 
online Alzheimercafé over vragen op juridisch en financieel 
gebied. Wie behartigt dan de belangen van iemand met 
dementie? Op welke manier kun je wensen en behoeften in een 
levenstestament laten vastleggen? Wat zijn de mogelijkheden? 
Wat houden volmacht, bewindvoering en mentorschap in? Notaris 
Stijn Marks geeft antwoorden op deze en andere vragen. Nog te 
bekijken op youtube 
 

> De uitzending in januari was een interview met een huisarts in Oirschot over de vraag wat een  
huisarts kan betekenen voor iemand die de diagnose dementie krijgt. Nu nog te bekijken op 
youtube 
 
 

Twee webinars over Senioren en Veiligheid 

 
Misschien heeft u in september 2020 de filmpjes gezien met acteur Kees Hulst of webinars met 
Catherine Keyl, waarin u gewaarschuwd wordt voor babbeltrucs, meekijken bij pinnen, 
hulpvraagfraude en phishing. Ook in april worden er weer twee webinars gegeven in 
samenwerking met ouderenbonden waaronder KBO-Brabant, waarin wordt verteld hoe u deze 
geniepige vormen van criminaliteit kunt voorkomen. U bent van harte uitgenodigd om deel te 
nemen aan deze webinars.  

https://www.youtube.com/results?search_query=Het+Alzheimer+Caf%C3%A9+BOS++
https://www.youtube.com/watch?v=2Sj_AVg8KuY
https://www.youtube.com/watch?v=pLy_LXiWJQ4
http://www.youtube.com/watch?v=JDYOd1ZAGhM


 
> Op 15 april is de webinar over spoofing. Spoofing is oplichting 
waarbij de oplichter zich voordoet als employee van uw bank en u 
op een vertrouwenwekkende, maar slinkse manier geld probeert af 
te troggelen. Acteur Kees Hulst laat zien hoe dat in zijn werk gaat 
en wat u ertegen kunt doen. Ook komen de onderwerpen babbel-
trucs, meekijken bij pinnen, hulpvraagfraude en phishing weer aan 
bod. 
 
> Op 22 april is er een webinar over online veiligheid. U krijgt 
informatie over hoe u veilig kunt internetten, met een virusscanner, 
met wachtwoorden, en met het maken van updates en back-ups.  
Het is  belangrijk  dat u altijd eerst checkt voordat u ergens op klikt! 
 
U kunt de webinars volgen via  maakhetzeniettemakkelijk.nl/senioren-en-veiligheid. Steeds op 
vrijdag vanaf 10.30 uur. Komt het tijdstip van de webinars u niet goed uit, dan kunt u ze ook daarna 
nog bekijken op seniorenraadbest.nl. 
. 

 
Nieuw: brochure ‘Veilig en plezierig op stap met mijn scootmobiel’  
 

Een handig boekje met alle informatie over scootmobielen: de 
aanvraag, de aanschaf, het leren rijden, het gebruik en de spe-
ciale verkeersregels voor scootmobielen. Maar ook het afslui-
ten van  een verzekering, het stallen en het geregeld  laten 
nakijken, het repareren en het maken van gezellige tochten 
samen met anderen. Zo’n boekje was tot nu toe nergens te 
krijgen.  
Daarom is werkgroep Zorg van de Seniorenraad in actie geko-
men en is erop uit getrokken om alle informatie her en der te 
verzamelen. Er is gesproken met de mensen bij de gemeente 
die er over gaan, met de zorgwinkel in Best, cliëntondersteu-
ners voor de Wmo, ergotherapeuten, de afdeling Veilig Verkeer 
Nederland in Best en mensen van de scootmobielclub met de 
toepasselijke naam Best on Wheels.  
 
Het resultaat is een brochure waarin u alle verkregen infor-
matie in duidelijke taal tot u kunt nemen. Het is bedoeld voor 
mensen die een scootmobiel willen aanschaffen, maar ook 
voor degenen die er al een hebben en wel eens het naadje 
van de kous willen weten. 

De brochure zal eind april gratis verkrijgbaar zijn aan de balie van Bestwijzer en in zorgwinkel 
ZHON in het centrum van Best. 

 
Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) komt eraan 

 

Zou het niet fijn zijn als u alle gegevens die uw gezondheid betreffen 
op één plek bij elkaar zou kunnen inzien? Zo’n plek heet een 
’persoonlijke gezondheidsomgeving’. Een PGO is een website of 
app, waarin u en uw zorgverleners, zoals uw dokter, een ver-
pleegkundige of therapeut alle belangrijke informatie die 
betrekking heeft op uw gezondheid kunnen invoeren, bijhouden, 
bewaren en bekijken, maar die u ook kan delen met anderen. Op 
deze manier hou je grip op je gezondheidsgegevens.  
 
Wat is een PGO precies? 
De PGO is een initiatief van de Patiëntenfederatie. Direct na het falen van het landelijk 
Elektronisch Patiëntendossier (EPD) kwamen zij met dit plan. Het is geen nieuw landelijk EPD, 
want de regie ligt nu bij de patiënt. Deze nieuwe gezondheidsomgeving is geen 
overheidsoplossing, zoals het EPD. Verschillende marktpartijen zijn aan het bouwen van een PGO 

http://www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/senioren-en-veiligheid
https://seniorenraadbest.nl/2020/08/26/senioren-en-veiligheid/


geslagen, terwijl de overheid heeft gezorgd voor wet- en regelgeving.  
In 2020 is de ‘Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens’ ingevoerd, die stelt 
dat alle Nederlanders het recht hebben op het kosteloos elektronisch opvragen van hun medische 
gegevens. Iedereen kan ook aangeven welke van deze gegevens door welke behandelaars 
mogen worden ingezien. Zorgverleners moeten daartoe dan ook het elektronisch uitwisselings-
systeem gebruiken 

 
Kies je eigen PGO 
Je kiest zelf welke PGO je gebruikt. Er is al een aantal PGO’s beschikbaar, die kun je opzoeken op 
www.digitalezorggids.nl/digitale-dienst/persoonlijke-gezondheidsomgeving.  Deze PGO’s zijn nog in 
ontwikkeling.  In Brabant is Medxpert  het PGO-systeem, dat onder supervisie van Zorgbelang Brabant 

is ontwikkeld. Op 4 maart j.l. zijn ruim 25 enthousiaste klanten van Apotheek Asten begonnen met 
het uittesten en wordt hen gevraagd wat hun ervaringen en 
ideeën zijn met de Medxpert app – en of ze er tevreden over 
zijn. De daadwerkelijke implementatie in de huisartsenprak-
tijken moet ergens dit jaar plaatsvinden. 
. .  

PGO Informatiebijeenkomst  
Over de PGO valt natuurlijk nog veel meer te vertellen. Daarom overweegt de Seniorenraad, zodra 
het “na Corona” weer kan en  mag, hierover eens een informatiebijeenkomst te organiseren.   
Belangstellende kunnen alvast eens hun licht opsteken in enkele van onderstaande websites.  
–  www.pgo.nl 
–  www.patientenfederatie.nl/actueel/nieuws/welke-persoonlijke-gezondheidsomgeving-past-bij-mij 
–  www.lhv.nl/actueel/nieuws/volgende-stap-open-aansluiting-praktijken-op-pgos 
–  www.zorgbelang-brabant.nl/wp-content/uploads/202003-PGO-whitepaper.pdf/ 
–  www.yardzorgsites.nl/persoonlijke-gezondheidsomgeving-verplicht-in-2020-heeft-u-het-al-
geregeld 

 

 

https://www.digitalezorggids.nl/digitale-dienst/persoonlijke-gezondheidsomgeving
https://www.medxpert.app/
https://www.medxpert.app/medxpert-app/
http://www.pgo.nl/
http://www.patientenfederatie.nl/actueel/nieuws/welke-persoonlijke-gezondheidsomgeving-past-bij-mij
http://www.lhv.nl/actueel/nieuws/volgende-stap-open-aansluiting-praktijken-op-pgos
http://www.zorgbelang-brabant.nl/wp-content/uploads/202003-PGO-whitepaper.pdf
http://www.yardzorgsites.nl/persoonlijke-gezondheidsomgeving-verplicht-in-2020-heeft-u-het-al-geregeld
http://www.yardzorgsites.nl/persoonlijke-gezondheidsomgeving-verplicht-in-2020-heeft-u-het-al-geregeld

