
‘Zelf & Co’ op L1 maakt u
wegwijs in de nieuwe zorg
Ongetwijfeld hebt u het al vernomen via de krant of de tv: er gaat een hoop veranderen in de
zorg in 2015. Veel oude regelgeving wijzigt of vervalt, en veel nieuwe regels en wetten duiken op.
Dat kan vragen oproepen.

Wellicht vraagt u zich af wat de gevolgen zijn van de nieuwe regels voor uw persoonlijke situatie.
Kunt u nog aanspraak maken op de zorg die u voorheen altijd kreeg, bijvoorbeeld de huishoudelijke
hulp? Of moet u zaken regelen voor iemand anders, bijvoorbeeld uw ouders of een andere dierbare,
en heeft u geen idee hoe u dit moet aanpakken? 

Indien u graag een indruk wilt krijgen van de zorg zoals die in 2015 gaat uitzien, kijk dan in november
naar L1. Dan start deze tv-zender namelijk met een tv-serie getiteld ‘Zelf & Co’ over de nieuwe zorg.
In deze uitzendingen staan verhalen van Limburgers centraal die op een andere manier ondersteuning
krijgen in hun dagelijkse leven. Verhalen waaruit blijkt dat veranderingen niet negatief hoeven te zijn,
maar ook veel kansen bieden. In iedere uitzending komt een ander onderwerp aan bod. 

Het initiatief tot het maken van ‘Zelf & Co’ ligt in handen van tien (Limburgse) organisaties werkzaam
op het gebied van zorg, welzijn en cliëntondersteuning in de buurten en wijken van uw stad of dorp.

‘Zelf & Co’ is vanaf zaterdag 15 november op L1 TV. De uitzendtijden zijn om 10.00, 12.00, 14.00,
21.00 en 23.00 uur. Via www.l1.nl/zelfenco kunt u zich op de hoogte blijven houden van alle nieuws
rondom deze serie.

De aan de TV-serie ‘Zelf & Co’ deelnemende organisaties zijn: Radar, MeanderGroep Zuid-Limburg, Mosae Zorggroep,

LEVANTOgroep, XONAR, Sevagram, MEE Zuid-Limburg, Trajekt, Alcander en Envida.
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