VERSLAG BREED BUURT OVERLEG WEST
26 maart 2014
Aanwezig : Andy Ploeg, Joost Jaspers (Haagwonen), Elly Kommer (Dokters van de Wereld), Ria Klein,
(gemeente Den Haag), Rabia El Yalte (bestuurslid), Dhr. Alousrouti, Hamid (Buurtvaders
West), Wessel Verdonk (voorzitter), Bianca Albers (Xtra, notulen)
1. Opening en informatieronde/mededelingen
De voorzitter opent de vergadering om 19.40 uur.
Mevrouw Roos, beleidsadviseur gemeente Den Haag, heeft zich afgemeld, wellicht dat ze in mij kan
aansluiten bij de vergadering.
Sanne Smit van de burenhulpcentrale is i.v.m. vakantie afwezig , zij zal voor de vergadering van april
opnieuw worden uitgenodigd.
2. Elly Kommer, Dokters van de Wereld
Elly Kommer is vrijwilliger bij Dokters van de Wereld in Den Haag. Dokters van de Wereld heeft als doel
toegang tot de zorg te regelen voor ongedocumenteerden en illegalen. Medisch noodzakelijke zorg is ook
toegankelijk voor ongedocumenteerden. Dit is veilig, er is geen link met de politie en de arts heeft
zwijgplicht.
Vergoeding:
College voor Zorgverzekeringen (CVZ) heeft een potje waar de zorg voor ongedocumenteerden en
illegalen uit betaald wordt. Voor een bezoek aan een arts wordt 80% vergoed, voor een bezoek aan een
verloskundige wordt 100% vergoed.
De huisarts is het eerste aanspreekpunt. Ongedocumenteerden/illegalen kunnen zich bij elke huisarts
registreren. Het advies is om bij dezelfde huisarts te blijven, liefst in de buurt van waar men woont.
Na 17.00 uur en in het weekend kan men de huisartsenpost bellen. Het wordt afgeraden om direct naar de
eerste hulp te gaan. Het ziekenhuis waar men terecht kan wordt bepaald door CVZ. Er wordt gekeken
welk ziekenhuis bij CVZ is aangesloten. Voor Den Haag is dit Medisch Centrum Haaglanden (locatie
Westeinde). Bij een bezoek aan het ziekenhuis moeten mensen eerst naar de financiële administratie.
Mocht blijken dat mensen de rekening niet kunnen betalen dan wordt de rekening door CVZ betaald.
Om medicijnen af te halen kan men naar een apotheek die is aangesloten bij het CVZ. De apotheek aan
het Hobbemaplein heeft een contract met CVZ. Mensen moeten € 5,00 per medicijn betalen.
Tandartszorg valt niet onder CVZ, mensen moeten dit zelf betalen.
Handige websites:
 www.doktersvandewereld.org
 www.basisrechten.nl
 www.kiesbeter.nl
 www.cvz.nl
Zijn er problemen met de toegang tot zorg dan kan de helplijn worden gebeld.
Telefoonnummer Helplijn: 020-4083424
Dokters van de Wereld heeft elke week een spreekuur.
Dit spreekuur is op woensdag van 10 – 12 uur bij De Paardenberg, Paardenberg 1 in Den Haag.
Rabia vraagt of reisvaccinaties ook worden vergoed. Deze zijn voor eigen rekening en worden dus niet
vergoed.

Kan men ook bij Dokters van de Wereld terecht als men wel gedocumenteerd is maar geen
inkomen/ziekenfonds heeft? Dit is niet mogelijkheid. Men zou hiervoor naar de Sociale Dienst van de
gemeente moeten. Dokters van de Wereld is alleen voor ongedocumenteerden/illegalen.
Bianca vraagt wie er bepaalt of mensen wel/niet hun medicijn kunnen betalen?
Hierbij wordt uit gegaan van de eerlijkheid van de mens.
Joost vraagt wanneer iemand ongedocumenteerd is. Mens is ongedocumenteerd wanneer men illegaal of
uitgeprocedeerd is.
Hamid vraagt of men bij een spoedgeval ook eerst naar de financiële administratie moet. In geval van
spoed is dit niet nodig.
Gelden de kosten van een medicijn alleen voor het eerst recept? Nee , ook een vervolgrecept kost € 5,00.
Deze kosten gelden alleen voor ongedocumenteerden/illegalen.
Wanneer wordt iemand doorverwezen naar een specialist? De huisarts bepaald of men een verwijsbrief
voor een specialist krijgt.
Wessel geeft aan dat tandpijn een nieuwe armoedeziekte is. Gedocumenteerd of niet, het is moeilijk om
aan medicijnen te komen. Elly geeft aan dat Dokters van de Wereld alleen voor ongedocumenteerden is.
Wel wordt er geprobeerd een tandartsfriendly netwerk op te zetten. Dit zit nog in de beginfase. Wessel
geeft aan hier graag bij betrokken te zijn.
3. Sanne Smit Burenhulpcentrale
Afgemeld.
4. Verslag 26 maart 2014
Wessel zegt: Als je niet aanwezig kunt zijn tijdens een vergadering MELD JE AF!!!
Ria Klein geeft aan dat er op vrijdag 6 juni wordt begonnen met de werkzaamheden aan de
Valkenbosbrug.
Punt 6A: Andy heeft navraag gedaan bij Kees te Gussinklo maar nog geen antwoord gehad. Er is wel een
nieuwe computercursus mogelijk omdat er studenten beschikbaar zijn om deze cursus te geven.
Hierbij zijn de notulen goedgekeurd.
5. Projecten 2014. Welk project zou het BBO nog willen doen in 2014?
Projecten 2014:
Alleen het project ”Standpunt innemen” is goedgekeurd. De overige projecten zijn, in overleg met het
bestuur van de Paraplu in de ijskast gezet.
Het is de bedoeling dat er vanuit de BBO’s werkgroepen worden gevormd. Het bestuur kan zich dan
richten op de bestuurstaken.
Ria geeft aan dat de gemeente erg zuinig is op de Paraplu. Als dit bestuur wegvalt wie moet er dan een
nieuw bestuur vormen?
De vraag is hoe we meer mensen bij de BBO’s krijgen. Wessel geeft aan dat de mensen 1x aanwezig zijn
en vervolgens niet terug ziet. Ria geeft aan dat er misschien meer mensen naar de BBO’s zullen komen
wanneer de vergadering om 18.00 uur wordt gehouden en met een maaltijd zal beginnen.
Een nieuw project voor 2014 is de opkomst van de BBO’s verhogen. Dit punt zal worden besproken met
het bestuur, Paul Zijp (voorzitter BBO Midden-Oost) en Farouk (Xtra).
Rabia meldt dat het Schilderswijkfestival dit jaar gehouden zal worden op 14 september. Het festival
wordt getrokken door ’t Stagehuis (Willem Giezeman).
Na het upgraden van de BBO’s zal er een KOM bijeenkomst georganiseerd worden.

6. Rondvraag en sluiting
Hamid meldt dat het pand aan het Terwestenpad per 1 april 2014 is opgeheven. De Buurtvaders West
hebben een bijeenkomst over opvoeding georganiseerd in de Octopus, deze werd goed bezocht.

De voorzitter sluit de vergadering om 20.45 en bedankt iedereen voor zijn/haar komst.

De volgende vergadering is op woensdag 23 april 2014

