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11e Nieuwsbrief; Meer Info
De elfde editie van onze nieuwsbrief is tevens de laatste voor 2008. Dit keer een korte
nieuwsbrief waarin we de aandacht vestigen op:
Voorstellen - Sinds september is er een nieuwe stagiair. Hij stelt zich hierin aan u voor.
Hulpmiddelen - Wordt de sta-opstoel volgend jaar nog vergoed? En de rollators?
Achmea - Achmea heeft dit jaar verschillende zorgverleners uitgenodigd om te kijken
naar de samenwerking in de eerste lijn. Onlangs was onze regio aan de beurt!
Rest ons nog om u, via deze weg, hele fijne feestdagen toe te wensen en een gezond
2009.
Mocht u de nieuwsbrief per mail willen ontvangen, meldt u aan via info@meerergo.nl

Voorstellen; Wouter Struijs
Ik ben een 25-jarige student ergotherapie en loop in de periode van 8 september 2008
t/m 30 januari 2009 stage bij Meer Ergo. Ik ben een 3e jaarstudent vanuit de
Hogeschool Rotterdam.
Dit eerst mijn eerste stageperiode binnen de opleiding. Hiervoor heb ik mijn diploma
sociaal pedagogisch werk gehaald met als specialisatie; woonbegeleiding van mensen
met een verstandelijke beperking. Het was op mijn werk als woonbegeleider dat ik
voor het eerst in aanraking ben gekomen met ergotherapie. Ik vond het geweldig om te
zien hoe de ergotherapeut een aantal bewoners hielp om zelfstandig te worden in hun
eigen omgeving. Ik wilde dit ook graag doen en ik heb toen besloten om te beginnen
met de studie ergotherapie.
Ik loop al een aantal maanden mee bij Meer Ergo dus ik heb al veel gezien en ook al
een aantal behandelingen gegeven. Dit is nog steeds wel onder toeziend oog van Selma
en Michelle, maar ik ben blij dat zij, mij de mogelijkheid geven om me te ontwikkelen
als ergotherapeut. Ik ervaar deze stageplek dan ook als erg leerzaam en vind het
ontzettend mooi dat je mensen werkelijk kan helpen vanuit de ergotherapie. Ik zie de
laatste maand van mijn stage dan ook met plezier tegemoet.

Meer Ergo sluit haar deuren met kerst en Oud & Nieuw:
Vanaf vrijdag 19 december sluiten wij de deuren van onze praktijk voor twee weken.
Dit is voor ons tijd voor de administratie. Vanaf maandag 5 januari 2009 gaan wij weer
aan het werk voor de cliënten. Bij spoedvragen kunt u proberen te mailen naar
info@meerergo.nl.
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Vergoeding hulpmiddelen in 2009; Wat gebeurt er met de rollator en de sta-opstoel?
Afgelopen jaar adviseerde het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) minister Klink
om de rollator uit het basispakket te halen. Dat zou een besparing van enkele
honderdduizenden euro’s opleveren. Echter schrijft de minster aan de Tweede
Kamer dat hij hier vooralsnog niets van wil. Er is 'onvoldoende aanleiding' om de
vergoeding te schrappen. De rollator wordt in 2009 dus nog steeds vergoed.
Helaas geldt dit niet voor de sta-opstoel, deze zal in 2009 definitief uit het pakket van
de zorgverzekeraars verdwijnen. De minister en de zorgverzekeraars vinden dat
mensen een sta-opstoel zelf moeten aanschaffen omdat ze breed verkrijgbaar zijn,
ook in een uitvoering die niet duurder is dan normale stoelen/ fauteuils. Wanneer
iemand niet over voldoende financiële middelen beschikt, wordt er verwezen naar
een zogenaamde vangnetconstructie via regelingen als bijvoorbeeld de bijzondere
bijstand.
Het verdwijnen van deze voorziening zou op de langer termijn wel eens grote
gevolgen met zich mee kunnen brengen. Zo draagt een sta-opstoel bij aan het
verkleinen van valrisico, overbelasting (van de persoon zelf of de (mantel)zorg) en
het zelfstandig blijven functioneren. Doordat de groep mensen, die gebaat zouden
zijn met een sta-opstoel, gedwongen worden mindere adequate maatregelen te
treffen, kan (onnodige) afname van zelfstandigheid ontstaan en daardoor een
verslechtering van de leefsituatie. In het land is dan ook massaal gereageerd op deze
verandering in het verstrekkingsbeleid door zorgverleners en zorgvragers. Helaas is
hierop nog geen (re)actie gekomen.
Op woensdag 3 december jl. organiseerde Achmea een bijeenkomst voor de
zorgverleners in de 1e lijn. Het ging hierbij om de regio Noordwest. Deze bijeenkomst
stond in het teken van het versterken van de eerstelijns zorg en het invullen van de
gewenste relatie tussen de zorgverleners en Achmea Zorg.
Na de plenaire inleiding was het tijd voor de break-out sessies waarin de aanwezigen
in kleine groepen, samen met enkele medewerkers van Achmea, van gedachten
konden wisselen over de vraag “Wat kunnen Achmea én u doen om de eerste lijn te
versterken?” Na heftige discussie kwamen verschillende mogelijkheden uit de post
rollen. Deze werden samengebracht waarna, middels een stemming, de beste ideeën
verwerkt tot drie stellingen om voor te leggen in een plenair panelgesprek.
1. Zorgaanbieders, toon ondernemerschap!
2. Meer samenwerken & vertrouwen in elkaars expertise.
3. Achmea biedt financiële compensatie voor samenwerking binnen de 1e lijn.
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