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Proef: huisartsen
krijgen steun bij
zorg voor jeugd
WICHARD MAASSEN
AMERSFOORT | Drie huisartsen-

praktijken starten met een proef,
waarbij ze op het gebied van de
jeugdzorg hulp krijgen van een
praktijkondersteuner. Die is gespecialiseerd in het bieden van psychische hulp en zal fungeren als intermediair tussen de artsen en het
wijkteam.
De praktijken die aan het experiment meewerken zijn Sagenbroek
aan de Paladijnenweg, Orion aan de
Ringweg-Koppel en Soesterkwartier
aan de Noordewierweg. Raedelijn,
een bureau dat de eerstelijnszorg
adviseert, is gevraagd om het project te begeleiden.
De proef vloeit voort uit het contact, dat de gemeente en de eerste
lijn (waartoe onder meer huisartsen
behoren) eind 2014 ondertekenden.
Het doel daarvan is het bieden van
passende zorg voor de jeugd in
Eemland. ,,Met dit convenant is de
basis voor samenwerking gelegd,’’
zegt Marlou Pijnappel, adviseur bij
Raedelijn. ,,Nu is het tijd om afspraken te maken en de samenwerking
in de praktijk te brengen.’’
Drie huisartsen uit Amersfoort
namen het initiatief om in de vorm

van een proef te onderzoeken, hoe
de samenwerking tussen hen en de
gemeente kan worden verbeterd.
Het komende halfjaar probeert de
ondersteuner bij de huisartsenpraktijken vast te stellen of deze samenwerking leidt tot een effectiever
overleg tussen dokter en wijkteam,
waarin diverse zorgdisciplines zijn
samengebracht.
Daarnaast moet de proef antwoord geven op de vraag wat de
inzet van een kinderpsycholoog binnen het huisartsenteam of het wijkteam oplevert voor beroepskrachten
en patiënten.

Betaalbaar
Raedelijn, gevestigd in Utrecht, is
een organisatie die het als haar
misie ziet ‘kwalitatief goede en betaalbare zorg dicht bij de burger te
brengen’. Pijnappel: ,,Ons principe
is: hogere kwaliteit van zorg en betere gezondheid tegen lagere kosten.’’
Gestart wordt met het in kaart
brengen van de huidige situatie in
de deelnemende dokterspraktijken.
Ook worden de ervaringen van vergelijkbare proeven elders in het land
in beeld gebracht.

‘Eemdijkwasmooi,
maar wel ergstil’

Z De foodtruck VAN VER, een Amersfoorts initiatief, werkt met vluchtelingen als koks. FOTO AD

ker en zo smaakt het ook, meent
De Graaff. Pas achteraf, na de
maaltijd, vertellen hij en de anderen hun klanten de verhalen over
de koks, die al dat heerlijke eten
hebben hebben klaargemaakt.
,,En dat doen we met een reden.
We willen niet dat mensen een gerecht bij ons kopen, omdat ze denken dat onze koks zielig zijn. Dat
zouden ze zelf vreselijk vinden.
Maar vaak zie je als mensen lekker
hebben gegeten en dan het verhaal
over onze koks horen, er iets magisch gebeurt. Mensen krijgen
enorm respect voor ze.’’

rond met het idee, ook door de verhalen van haar moeder. Door een
taalbarrière of het ontbreken van
diploma’s komen veel koks vaak
niet aan werk. Tijdens een stage in

Caravan

–Vrijwilliger Suzanne Swager

Begin dit jaar kochten de bedenkers van VAN VER een oude caravan en bouwden die om tot foodtruck. Fikirte en Lydia uit Leusden,
de Amersfoortse Natasha en de
Utrechtse Azar zijn een aantal van
de koks. Saskia liep al een hele tijd

London kwam Saskia terecht bij de
Sunday Up Market; een parkeergarage die op zondag wordt omgetoverd tot kraampjes met eten uit
vele landen. Dat inspireerde haar
tot VAN VER.

Schilderen is
voor asielzoekers
een therapeutische
bezigheid

De reacties zijn hartverwarmend. ,,Door de verschrikkelijke
actualiteit van al die vluchtelingen
is het nog meer bij mensen gaan
leven. De afgelopen maand wilden
zes bedrijven dat wij ‘s middags
hun lunch verzorgen. Het is dubbel: hoe meer wij groeien, hoe
meer vluchtelingen wij werk kunnen bieden. We hebben nu voor
twee nieuwe koks werk. We willen
ze graag helpen.’’
Mooier nog dan de positieve reacties op hun gerechten, vind De
Graaff de ontw ikkeling die de koks
doormaken. ,,We zien ze helemaal
opbloeien. Je raakt echt bevriend
met hen. Ze ontmoeten mensen die
ze anders nooit zouden spreken.
Daardoor komen ze helemaal uit
hun schulp. Daarnaast zijn ze verschrikkelijk trots dat mensen zo
van hun kookkunsten genieten.
Dat is voor ons heel gaaf om te
zien. Daar worden wij erg blij van.’’

VERVOLG VAN VOORPAGINA
AMERSFOORT | Druk gebarend
loopt Derk Koetje door wat tot vorig
jaar december café Double You was.
,,Ik wil er een soort stal van maken,
met veel hout. De barkrukken laat
ik bekleden met koeienhuiden. En
aan de muur komen, net als in de
oude Koe, grote spiegels te hangen.’’
Hij heeft zichtbaar zin in zijn
nieuwe horeca-avontuur. De afgelopen jaren verdiende Koetje de kost
als koerier annex cateraar en als
taxichauffeur. Tot voor kort woonde
hij in een soort chalet in Eemdijk.
Hartstikke mooi hoor, maar wat
wás het daar stil. En wat miste hij
Amersfoort. ,,Doordat je er afstand
van neemt, ga je anders kijken naar
zo’n stad. Met dat oude centrum is
Amersfoort uniek, óók qua sfeer.’’
Inmiddels woont hij boven zijn
toekomstige café. Dat bevindt zich
pal naast het pand waar zijn oude
kroeg zat. Daarin is nu homocafé
Lapart gevestigd. Wordt dat straks

een concurrent? Koetje, resoluut:
,,Nee. Ik denk dat we samen juist
méér klanten trekken.’’
Café Koetje, dat hetzelfde logo
gaat voeren als destijds (illustratie),
zal zeven dagen per week geopend
zijn. ‘s Nachts na tweeën zijn alleen
houders van een klantenkaart welkom: ,,Met het oog op veiligheid wil
ik het publiek schiften. De kaart is
te koop voor iedereen boven de 18
die Koetje een warm hart toedraagt.’’ De website van het nieuwe
café gaat binnenkort in de lucht.

