NIEUWSBRIEF

Januari 2016
Supportbeurs 2016

Van 25 tot en met 27 mei is er
weer een Supportbeurs. De
grootste beurs voor iedereen
met een fysieke beperking en
hun omgeving die daar mee te
maken heeft. Support biedt u
zicht op de nieuwste trends en
technieken.
Ook in 2016 probeert de duwgroep weer een (gratis) excursie naar Utrecht te organiseren. We zoeken momenteel
sponsors. We houden u op de
hoogte.
Toegankelijkheidsonderzoek

Loopt u met een stok of rollator, zit u in een rolstoel of
scootmobiel? Doe mee aan
ons toegankelijkheidsonderzoek.
Begin 2016 starten we met het
laatste onderzoek naar de winkels inde Hamershof. We hebben uw hulp nodig om vragen
te beantwoorden als: kun je
makkelijk naar binnen, is er
ruimte om je met je rolstoel te
kunnen bewegen, enzovoort.
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Met focus op 2016
De duwgroep heeft er zin in en
gaat voor resultaat. We sluiten
2015 af met de voorbereiding
voor een nieuw jaar.
In de vergadering van oktober is
unaniem door de leden besloten
dat we gaan focussen op drie
haalbare thema’s voor 2016.
We willen ergens aan werken
waarvan we aan het eind van
2016 kunnen zeggen: “Kijk dat
is het resultaat van onze inzet”.
Het maken van een keuze voor
een thema is niet eenvoudig.
Belangen behartigen van mensen met een handicap of beperking kent veel thema’s en invalshoeken. Op individueel-,
groeps-, landelijk- en lokaal
niveau. Hieronder mogelijke
thema’s voor 2016.
De toegankelijkheid van de
winkels, panden van de zorgprofessionals,
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sportvoorzieningen en natuurlijk het nieuwe gemeentehuis.
Aandacht voor de organisatie
van het vervoer en de veiligheid.
De ontwikkelingen binnen het
Sociaal Domein in het kader
van Agenda 22.
Het vergroten van de zichtbaarheid van de duwgroep. De
nieuwsbrief nieuw elan geven
door bijvoorbeeld meer informatie en verwijzingen op te
nemen.
Het organiseren van een thema
avond over hulpmiddelen. Welk
hulpmiddel is voor u het best en
waar kun je dat kopen
Het intensiveren van samenwerking met andere organisaties
voor meer slagkracht en zo
voort.
Genoeg aandachtspunten, maar
met het risico dat als je te veel
oppakt het doel niet gehaald
wordt. Daarom stellen wij in
januari 3 thema’s met haalbare
doelen vast.In onze volgende
nieuwsbrief vertellen wij welke
thema’s gekozen zijn
Met de focus op 2016 laten wij
2015 positief achter ons.

Ellen Caarels
Voorzitter duwgroep

Besparen op zorghulpmiddelen
Met het hergebruik van zorgmiddelen, is Middelkoop een positieve ontwikkeling.
Veranderingen in de zorg:
probeer dat maar eens bij te
houden! Als de zorgverzekeraars niet weer eens wat
nieuws bedenken, is het de
beurt aan de gemeente om de
dingen te veranderen. Gelukkig zijn er ook positieve ontwikkelingen.

beter geweest, maar daar heb ik
geen betaalbare plek kunnen
vinden.
Ik ben twee jaar geleden met
mijn bedrijf gestart en het loopt
prima, maar het is nog geen
vetpot. De marges bij in- en
verkoop van gebruikte artikelen

Dat geldt ook voor woningaanpassingen: drempels, handgrepen, opritten. Trapliften zijn
nog een brug te ver, maar wie
weet wat de toekomst brengt.
Wat vindt u van mensen die,
bijvoorbeeld uit ijdelheid, weigeren een medisch hulpmiddel
te gebruiken?
Jammer, want hulpmiddelen zijn
belangrijk om zelfstandig te blijven plezier in het leven te houden. In feite zijn het geschenken om dankbaar voor te zijn.
Maar als mensen dat niet willen, moet je dat respecteren. Je
moet iedereen in zijn waarde
laten, iets opdringen kan niet.

We zien geen reclames en kortingen.
zijn klein.
Eén daarvan is het bedrijf van
Johan Middelkoop in Hergebruik van zorgmiddelen. Voorlopig vond hij onderdak in de
vroegere bibliotheek die inmiddels bomvol staat. Rollators,
rolstoelen, hoog-laagbedden,
douchezitjes, stokken,
scootmobielen, enzovoort.
Waarom Achterveld?
Om te beginnen is hier veel
meer opslagruimte en ik zit hier
dichter bij mijn doelgroep.
Leusden centrum was misschien

De verkoop van nieuwe artikelen komt wat langzamer op
gang. Daarom ben ik blij dat
mijn vrouw is blijven werken.
Maar we redden het zeker.

Dat past niet bij de sfeer van
mijn artikelen. Op ieder artikel
staat de prijs en die valt heel erg
mee. Bij twee rollators een
gratis invalidenstok, lijkt me
geen goed idee. Dat is te commercieel.

Koopt u alles zelf in?
Bijna alles. Soms via inruil,
soms uit een inboedel. Ik kijk
altijd goed naar hetgeen iemand
nodig heeft. Ik repareer zelf en
ga langs als mensen mij dat
vragen. Ik geef op mijn artikelen geen garantie, maar verleen
altijd service.

www.zorghulpmiddelen.nu

We wensen Johan Middelkoop
veel succes met zijn zaak. U
kunt hem vinden op zijn nieuwe adres:
Walter van Amersfoortstraat 52
3791 AR Achterveld
telefoon 06 - 109 309 16

Waar moet ik zijn en wie betaalt het?
Woningaanpassing
Onder de € 2.000,- moet u alles
zelf betalen.
Boven de € 2.000,- kan de gemeente, na overleg en onderzoek, meebetalen.
Soms kan een woning worden
aangepast, soms wordt verhuizen aanbevolen afhankelijk van
de omstandigheden.

vraagt een eigen (maandelijkse)
bijdrage! Daarom kan het voordeliger zijn om de rolstoel zelf
te betalen. Daardoor ben je ook
vrij in de keuze van type en
leverancier.

Rolstoel en scootmobiel
wordt betaald door de gemeente, maar let op: de gemeente

Contact met de gemeente doet u
via “Larikslaan 2”:
033 303 4444 of
www.Larikslaan2.nl

Nieuw
In de regio kunt u terecht bij
Meyra, ScootPlaza en de Zorgwinkel van Beweging 3.0.

Rollator moet iedereen tegenwoordig zelf aanschaffen.
Er zijn veel soorten rollators.
We adviseren om zelf aan te
geven wat belangrijk voor u is.
Een lichtgewicht rollator bijvoorbeeld, is niet voor iedereen
de beste keus.

Waar moet u zijn voor
hulpmiddelen?

Tweedehands

Hoog-laagbed wordt door de

Voor gebruikte hulmiddelen
kunt u kijken op Marktplaats,
de Kringloopwinkel of bij Middelkoop in Achterveld
(zie artikel hiernaast).

Zorgverzekering voor bepaalde
tijd in bruikleen gegeven. Soms
is het voordeliger er zelf een te
kopen.

Patiënten klagen
Uit onderzoek van de patiëntenfederatie NPCF blijkt dat duizenden cliënten problemen hebben met hulpmiddelen: ze moeten te lang wachten, de producten zijn slecht, ze worden
onvoldoende geïnformeerd en

hebben een beperkte keuzevrijheid.
Mensen met hulpmiddelen zouden een vaste bemiddelaar moeten krijgen die contacten legt
met fabrikanten, gemeenten en

zorgverzekeraars. Dit voorstel
gaat binnenkort naar minister
Schippers.
(Bericht uit het AD)

Groen & Handicap
Kenniscentrum Groen & Han-dicap wil de toegankelijkheid van wandelroutes in kaart brengen en vraagt daarbij uw hulp. Word ambassadeur, help inventariseren en zorg ervoor dat mensen met een handicap
ook vrijuit van de natuur kun-nen genieten. Lees meer op:

natuurzonderdrempels.nl
www.duwgroep.nl
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In het kort………

Vraag en antwoord
Iedereen kampt wel eens met problemen die misschien niet wereldschokkend zijn, maar toch om een oplossing vragen. Daar proberen we
in deze rubriek een mouw aan te passen.

Uw Wmo-hulpmiddel

Wilt u ook iets aan ons voorleggen, laat dan van u horen.

Afwasmachine
uur over! Zelf uitruimen gaat
moeilijk en mijn leverancier
kan er niets aan doen zegt hij.

Vraag: Twee keer in de week
komt mijn huishoudelijke thuishulp en dan zet ze altijd meteen
de afwasmachine aan. Voor ze
weggaat, ruimt ze de machine
uit. Maar mijn machine ging
kapot en ik moest een nieuwe
kopen. Die wast en droogt niet
alleen minder, maar doet er 3

Antwoord: De afwas- en wasmachines moeten zich aan
strengere milieueisen houden.
Om minder stroom en water te
gebruiken wordt er op lagere
temperaturen gewassen wat het
programma langer maakt.
Op de meeste moderne machines zit een knop waarmee het
programma korter wordt. Als u
deze optie op uw afwasmachine
mist, kunt u nog eens met uw
leverancier in gesprek om te
kijken of u de machine kunt
ruilen.

Per 1 januari 2016 kunt u voor
de service en levering van uw
Wmo-hulpmiddel niet meer terrecht bij Meyra of Schreuder.
De gemeente Leusden heeft
voor 2016 een contract afgesloten met Welzorg.
Servicenr: 0900 - 0400 097

Nieuwe voorzitter
Ellen Caarels is onze
nieuwe voorzitter (pag.1)
Van de redactie
Nieuwsbrief
De papieren nieuwsbrief heeft
even op zich laten wachten. We
heben het voornemen om deze 4
keer per jaar uit te brengen.
Meedoen?

Scootmobiel

Duwgroep zoekt mensen voor
Vraag: Ik heb mijn scootmobiel
nodig om mezelf door Leusden
voort te bewegen. Nu mankeert er
zo vaak iets aan dat ik me niet buitenshuis kan bewegen. Van de leverancier krijg ik een grote mond
als ik vraag of ze snel langs kunnen komen. Wat moet ik doen?

• Toegankelijkheidsonderzoek
• Leden:
o help mee aan projecten
o neem deel aan groepen
o bestuursfuncties

duwgroep
Duwgroep Leusden

Antwoord: Wij adviseren u om bij
Larikslaan2 uw verhaal te doen.
(033 303 4444) Waarschijnlijk
kunnen zij u helpen om tot een
gepaste oplossing te komen.

www.duwgroep.nl

Per adres:
Van Hardenbroeklaan 59
3832 CV Leusden
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