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Meer Info
P1 9e nieuwsbrief!

P4 Nieuw en onbekend

9de Nieuwsbrief; Meer Info:
In de negende editie van onze nieuwsbrief, komen o.a. aan de orde:
NVE wordt EN– Voor sommigen een bekend begrip en voor velen niet. NVE staat voor
Nederlandse vereniging voor Ergotherapie, de beroepsvereniging van de ergotherapie. De
NVE heeft een grote verandering doorgemaakt, nl. haar deuren zijn gesloten.
Tegelijkertijd opende Ergotherapie Nederland (EN) haar deuren. Maak kennis met
onze nieuwe beroepsvereniging.

P5 Kort nieuws uit de
praktijk

Kleine hulpmiddelen- Op vakantie gaan, hoe vanzelfsprekend is dat voor mensen. Ook
onderweg en ver van huis kunnen hulpmiddelen een helpende hand bieden.

P1 NVE wordt EN
P3 Kleine hulpmiddelen

Nieuw en onbekend– Het sta-op toilet.
Kort nieuws uit de praktijk- Een klein informatieblok met huishoudelijke mededelingen.
Mocht u de nieuwsbrief per mail willen ontvangen, meldt u aan via info@meerergo.nl .

Maar eerst:
De nieuwe folder van Meer Ergo is reeds bij u in de bus gevallen. Onze dank voor de
leuke enthousiaste reacties! Ook waren er enkele collega’s die ons attendeerde op een
klein foutje dat er op de achterkant van de folder is ingeslopen. In het adresblok staat
dat wij gevestigd zijn op Taniaburg 63A, dit moet 36A zijn. Op de folders die na
vandaag verspreidt worden is dit uiteraard gecorrigeerd.
Mochten u en uw collega’s nog geïnteresseerd zijn in extra folders om in de praktijk te
neer te zetten of aan patiënten mee te geven dan horen wij dat graag.
NVE wordt EN
De beroepsvereniging voor ergotherapeuten;
Net als vele beroepen heeft ook de ergotherapie een beroepsvereniging, De
Nederlandse Vereniging van Ergotherapie (NvE). Beiden zijn wij vanaf de
studententijd lid. Tot onze verbazing kregen wij op 28 maart jl. het volgende
persbericht onder ogen:
NVE houdt op te bestaan
Utrecht - De Nederlandse Vereniging voor Ergotherapie heeft moeten
besluiten haar deuren te sluiten. Directeur Bulthuis hierover: "Aan de naam
NVE kleeft nu teveel het beeld van het verleden. Als men de naam of het logo ziet
staan, is de associatie niet onverdeeld positief. Het beeld van de NVE is niet meer fris
en actueel". De directie van de NVE heeft besloten om direct te handelen en
het besluit per de eerste van april effectief te laten zijn. Direct na het laatste
weekend van maart zal nadere berichtgeving volgen.
Selma Humblet en Michelle van Berkel
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Vervolg van: NVE wordt EN
In 2007 heeft de NVE hard gewerkt aan een actualisering van haar positie.
Gebleken is dat het concept van een 'vereniging' niet meer volledig aansluit
op de actualiteit van het beroep. Ergotherapeuten vragen steeds sterker om
belangenbehartiging; het uitdragen van de kracht van het beroep. De
waardevolle bijdrage die Ergotherapie levert aan mens en maatschappij is
lang nog niet in alle kringen bekend. Bulthuis hierover: "Het is zeker niet zo
dat de NVE slecht werk levert. Juist de inzet van de vereniging, haar leden en haar
partners heeft gemaakt dat we staan waar we nu staan: een volgende fase. Die
volgende fase vraagt ook een meer naar buiten gerichte organisatie. Een
vaandeldrager voor het beroep. De NVE in haar huidige vorm biedt daar gewoon
onvoldoende houvast voor. Voor nu is het mooi geweest".
Dit nieuws verbaasde ons niet geheel, maar de NVE op te heffen zou betekenen dat
de handdoek wel erg makkelijk in de ring werd gegooid. Het feit dat ergotherapie
lang nog niet in alle kringen bekend is zou juist een reden moeten zijn om door te
gaan. Maar op 1 april kwam de aap uit de mouw; het was waar (geen grap), maar
wel een halve waarheid. Het volgende bericht kwam namelijk uit:
Vannacht om 0:00 zijn officieel de deuren van de NVE gesloten en die van
Ergotherapie Nederland open gegaan. Met vreugde hebben wij al veel
felicitaties ontvangen. Wij zijn trots op dit resultaat na twee jaar noeste
arbeid met elkaar! Deze nieuwe naam markeert een nieuwe fase. Samen
zullen wij Nederland steeds meer doordringen van de toegevoegde waarde
van het beroep ergotherapie.
De nieuwe naam is gekozen om een aantal redenen. De afkorting van de
naam (EN) geeft de verbindende functie aan. Beroepsvelden EN
Ergotherapie
Nederland,
patiëntenorganisaties
EN
Ergotherapie
Nederland, organisaties voor zorg en kwaliteit EN Ergotherapie
Nederland, de politiek EN Ergotherapie Nederland, bedrijfsleven EN
Ergotherapie Nederland. Verder symboliseert de naam de centrale positie
die Ergotherapie Nederland ambieert. Midden in het beroepsveld. Voor de
komende jaren heeft EN gekozen voor versterking van het beroep en de
beroepscultuur, vooral door samenwerking met anderen.
Ergotherapie met lef staat midden in de samenleving en draagt vol
overtuiging mee aan de betekenis van de vier maatschappelijk relevante
thema’s (ouderen, kinderen, chronisch zieken en arbeid & gezondheid).
Graag willen wij u alvast aansporen om een kijkje op de website te nemen;
www.ergotherapienederland.nl. In de komende nieuwsbrieven zullen wij proberen
enkele gedachtegangen en doelstellingen van EN met u te delen, zodat u inzicht
krijgt in de belevingswereld en de ambities van onze beroepsgroep.

Selma Humblet en Michelle van Berkel
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Kleine hulpmiddelen voor op vakantie
De zomervakantie komt er weer aan: tijd voor ontspanning en rust. Helaas is dit niet
voor iedereen vanzelfsprekend. Enkele accommodaties zijn berekend op mensen met
een beperking, maar lang niet allemaal. Gelukkig zijn er enkele kleine hulpmiddelen
die meegenomen kunnen worden op vakantie. Hieronder worden er aantal
besproken:
Mobiele beugels
Mensen met mobiliteitsbeperkingen of evenwichtsstoornissen
hebben vaak baat bij het gebruik van beugels. Een beugel kan
namelijk dienen ter ondersteuning bij het opstaan vanaf het
toilet of de douchestoel, het in- en uit bad stappen of
eenvoudig weg als steun tijdens het staan. Mobiele beugels
kunnen makkelijk worden geplaatst, verwijderd en weer
opnieuw geplaatst worden.
Ze
kunnen
dus
worden
meegenomen
om
elders
te
gebruiken.
De wandbeugels zijn, zonder te boren, te bevestigen op iedere gladde en vlakke
ondergrond. Met zuignappen worden de beugels op hun plaats gehouden.
Toiletverhogers
Het opstaan en gaan zitten op het toilet is voor mensen met een
(mobiliteits)beperking in de benen veelal erg zwaar en/of vermoeiend. Om dit
probleem op te lossen, kan gebruik gemaakt worden van een toiletverhoger. Doordat
het toilet met een toiletverhoger een stuk hoger is, wordt ook het opstaan
vergemakkelijkt.
Er zijn verschillende soorten meeneembare toiletverhogers: Er is een keuze in
verscheidene hoogtes. Ook zijn er toiletverhogers met uitsparingen aan de voor- en
achterkant of met een zachte zitting. Toiletverhogers kunnen vaak makkelijk op een
toilet bevestigd worden en weer verwijderd worden.
Douchestoel en douchekruk
Een douchestoel biedt ondersteuning aan mensen die niet lang kunnen staan en/ of
bij wie er valrisico aanwezig is (bijvoorbeeld t.g.v. evenwichtsstoornissen). Een
douchestoel is een kunststoffen stoel die men onder de douche kan zetten, zodat
men zittend kan douchen. De poten zijn veelal voorzien van
antislipmateriaal of, indien verrijdbaar, van een rem, om een zo
veilig mogelijke situatie te creëren. Om de douchestoel makkelijk
te verplaatsen en op te bergen zijn er opvouwbare exemplaren
beschikbaar.
UpEasy
Voor de mensen die moeite hebben met opstaan en gaan zitten, is de UpEasy een
goed hulpmiddel (voor op vakantie). Het is een lichtgewicht kussen met
ingebouwde sta-op functie. Het functioneert net als een sta-op stoel. De UpEasy is
gemakkelijk mee te nemen en een snel en eenvoudig te installeren. Er zijn geen
batterijen, gereedschap of extra voorzieningen nodig om gebruik te maken van de
UpEasy.
Selma Humblet en Michelle van Berkel
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Nieuw en onbekend;
- het sta-op toilet Het gaan zitten en opstaan uit een stoel of van het toilet is een dagelijkse activiteit,
een activiteit die bestaat uit automatische handelingen. Ten minste, voor de meeste
mensen. Echter is het opstaan niet voor iedereen een vanzelfsprekende en
automatische handeling.
Er zijn diverse hulpmiddelen om het opstaan te ondersteunen, een bekende voor
velen is de sta-opstoel. Voor het opstaan van het toilet zijn de bekendste middelen de
beugels, een verhoogde toiletpot of toiletverhogers.
Echter minder bekend is het sta-op toilet. Het sta-op
toilet is een toiletsysteem dat volledig elektronisch
iemand tot stand brengt. De gebruiker kan m.b.v. een
knop met minimale krachtsinspanning tot stand
komen. Ook het gaan zitten kan door het sta-op
systeem worden ondersteund.
Het sta-op toilet is een woningaanpassing en wordt verstrekt door de WMO, mits er
een medische indicatie wordt gesteld. Vaak wordt een sta-op toilet aangevraagd in
combinatie met een douche-föhn installatie. Naast de ondersteunende functie bij het
opstaan, worden de billen schoongespoeld en droog geföhnd. Ook voor dit laatste
moet een indicatie worden gesteld.
Inmiddels heeft Meer Ergo een aantal keren een aanvraag gedaan voor deze
woningaanpassing waarbij de zelfstandigheid van de zorgvrager werd verbeterd.
Kort nieuws uit de praktijk;
- Vakantie –
In de komende zomerperiode gaan wij om de beurt op vakantie. Beiden zullen wij
een periode van ongeveer drie weken afwezig zijn. Door een goede overdracht aan
elkaar dragen wij er zorg voor dat onze cliënten geen hinder zullen vinden van onze
afwezigheid. Ook nieuwe verwijzingen zullen in deze zomer binnen enkele
werkdagen worden verwerkt, de nieuwe cliënten krijgen niet te maken met lange
wachttijden en worden zo snel mogelijk geholpen.
- stagiaire(s)Helaas gaat Monique, onze huidige stagiaire, ons binnen enkele weken verlaten. Wij
zullen haar gezelligheid en inzet ontzettend missen. Voor vragen van
adviesrapporten die zij heeft gedaan kunt u terecht bij de begeleidende therapeut.
Na het vertrek van Monique hopen wij spoedig weer een nieuwe stagiaire te mogen
ontvangen. Voor het eerst werkt Meer Ergo mee aan een zomerstage. In deze
periode krijgen studenten een kans om hun studie te versnellen of om een
vertraging in te lopen die zij, door omstandigheden, hebben opgelopen. Wij houden
u op de hoogte in de volgende nieuwsbrief.
Selma Humblet en Michelle van Berkel
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