Medipoint Care Team nieuwsbrief juni 2015
Het Medipoint Care Team verstuurt viermaal per jaar een nieuwsbrief. Middels deze nieuwsbrief willen wij
u op de hoogte houden van onder andere (veranderingen in) relevante wet- en regelgeving, de
dienstverlening van Medipoint, het aanbod van trainingen en workshops voor zorgprofessionals, producten
die de zorgtaak kunnen verlichten en de lopende acties bij Medipoint.

Trainingen en workshops door het Care Team
Het Medipoint Care Team biedt diverse trainingen en workshops aan voor de zorgverlener. Deze trainingen
en workshops zijn er op gericht om de zorgverlener te ondersteunen bij de zorgtaak.

Geaccrediteerde training “Fysieke belasting in de Thuiszorg - transfers in en om het bed”
Volgens de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt bijna de helft van het arbeid gebonden
verzuim veroorzaakt door te hoge fysieke belasting! Zeker in de (thuis)zorg speelt fysieke belasting een
grote rol. Door de veranderingen in de zorg per 1 januari 2015 neemt de zorgzwaarte in de thuissituatie
toe, en daarmee het risico op fysieke overbelasting. In deze door V&VN geaccrediteerde training
wordt ingegaan op het belang van het bewust zijn van fysieke belasting, welke praktijkrichtlijnen hieraan
gekoppeld zijn, welke invloed de cliëntsituatie op fysieke belasting heeft en hoe men hier kan handelen
om fysieke overbelasting te voorkomen. Een juist gebruik van hulpmiddelen na het inschalen van de
mobiliteitsklasse staat hierbij centraal.
Wilt u meer informatie over deze training of een vrijblijvende offerte? Neem dan contact met me op. Mijn
contactgegevens vindt u onderaan deze nieuwsbrief.

Workshop steunkousenhulpmiddelen
Welke hulpmiddelen zijn er voor zorgprofessionals én eindgebruikers? Met het juiste gebruik en de juiste
hulpmiddelen valt veel winst te behalen op het gebied van de zelfstandigheid van de cliënt, maar ook
als het gaat om het terugdringen van de fysieke belasting van de zorgverlener! In deze workshop
komen onder andere de volgende hulpmiddelen aanbod: Doff N’ Donner, Handylegs en Steve+.
Wilt u meer informatie over deze workshop of direct een afspraak maken? Neem dan contact met me op.
De workshop is kosteloos.

Indicatievragen van de zorgverzekeraar
Bij Medipoint kunt u terecht voor zorghulpmiddelen voor uw cliënt. De zorgverzekeraars hebben een
pakket van hulpmiddelen vastgesteld, die voor maximaal 26 weken gratis geleend kunnen worden: de
uitleen. Medipoint heeft, als enige organisatie in Nederland, met alle zorgverzekeraars een contract voor
het leveren van deze uitleenvoorzieningen. Iedereen heeft vanuit zijn of haar basisverzekering recht op
gebruik van deze uitleenhulpmiddelen, zonder dat dit invloed heeft op het eigen risico. de eigen bijdrage.
Echter, de zorgverzekeraar kan wel indicatie eisen stellen. Daarom zal in de meeste gevallen bij de
aanvraag van een hulpmiddel een aantal vragen worden gesteld om te bepalen of uw cliënt in aanmerking

komt voor gratis lenen van het hulpmiddel. Ook kan het voorkomen dat er een verwijsbrief/machtiging
van de (huis)arts of verpleegkundige wordt gevraagd, bijvoorbeeld bij een hoog-laagbed of AD-matras.
De gestelde vragen en eisen verschillen per zorgverzekeraar en per hulpmiddel. Op
www.medipoint.nl/verwijsbrief vindt u per zorgverzekeraar een overzicht van de benodigde
verwijsbrieven per hulpmiddel.

Spoedlevering kosteloos bij Medipoint
Wanneer u bij Medipoint op werkdagen vóór 16.00 uur een hulpmiddel bestelt voor uw cliënt, dan wordt
het hulpmiddel de volgende werkdag geleverd. Het kan natuurlijk voorkomen dat, door omstandigheden,
niet gewacht kan worden tot de volgende dag of tot na het weekend. Wanneer er sprake is van een
plotselinge en/of ernstige verslechtering van de gezondheidstoestand van uw cliënt of bij een
ongeval kunnen de volgende hulpmiddelen met spoed geleverd worden: een hoog-laagbed, een tillift, een
AD-matras en/of een toiletstoel. Medipoint brengt geen kosten in rekening voor een spoedlevering!
De Medipoint Klantenservice is 24/7 bereikbaar, 7 dagen per week via telefoonnummer 088 – 10 20 100.
Let op: Spoedleveringen gaan te allen tijde in overleg met de medewerker van de Klantenservice. Deze
kan geen uitspraken doen over het tijdstip van een spoedlevering. Een medewerker van de planning
neemt contact met u op om hier afspraken over te maken.

Evenementen- en activiteitenkalender
Hieronder vindt u een overzicht van de reeds geplande evenementen en activiteiten in de regio waarbij ik
als Care Team consulent betrokken ben. Kom gerust een kijkje nemen!
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Wilt u zelf ook een beurs, scholing of andere activiteit organiseren waarbij ik van dienst kan zijn? Neem
dan gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Acties
In de Medipoint winkels en op www.medipoint.nl vindt u voortdurend nieuwe acties en aanbiedingen. Meer
informatie over de producten en actie vindt u op www.medipoint.nl/zomeractie

Benieuwd naar de mogelijkheden? De Care Team Consulent helpt!
Stefanie Langenbarg
Care Team Consulent
T: 06-22807024
E: s.langenbarg@medipoint.nl
Ik ben bereikbaar van maandag tot en met vrijdag

