Gratis webcast Leefadviezen en zorg bij ALS en PSMA
Hoe leeft u verder na de diagnose ALS of PSMA, terwijl u weet dat u lichamelijk steeds meer
van anderen en van voorzieningen afhankelijk gaat worden? U moet een evenwicht vinden
tussen ‘uw eigen gang gaan’ en ‘u op tijd aanpassen’. Waarschijnlijk wilt u zo zelf de touwtjes in
handen houden. Maar u moet dan wel weten wat u zelf kunt (blijven) doen en waar u hulp bij
moet inschakelen. Daarover gaat de webcast op vrijdagmiddag 6 oktober.
Programma
 16:00 uur - 16:20 uur
Leefadviezen bij ALS en PSMA - en voor een deel ook PLS - drs. Esther Kruitwagen,
revalidatiearts UMCU
 16:20 - 16:35 uur
Hoe organiseert u uw zorg - Ricardo Bronsgeest, medewerker belangenbehartiging
Spierziekten Nederland
 16:35 – 17:00 uur
Beantwoording van vragen

De uitzending staat open voor leden en niet-leden van Spierziekten Nederland en is
gratis. Inschrijven voor de webcast is mogelijk tot en met 3 oktober 2017.

Vraag en antwoordsessie
hulpmiddelen
Ricardo Bronsgeest
Belangenbehartiger

Aanvragen Hulpmiddelen
•
•
•

Waarvoor?
Voor hoe lang?
Waar gebruiken?

Ondersteun de zorgvrager
•
•
•
•

Wat heeft iemand nodig?
Wat zijn de eigen mogelijkheden van de patiënt?
Help eventueel met een goede onderbouwing van de
waarom
Programma van eisen

Wmo
• De gemeente rekening houden met de persoonskenmerken en
behoeften van degene die de voorzieningen aanvraagt:
• Het college onderzoekt de behoeften, persoonskenmerken en
de voorkeuren van de cliënt
• Indien de cliënt een persoonlijk plan als bedoeld in het
tweede lid aan het college heeft overhandigd, betrekt het
college dat plan bij het onderzoek.
• Let op de eigen bijdrage: peiljaar 2 jaar geleden (CAK)
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