Alles wat je moet weten over de praktijktraining

Hulpmiddelenzorg: van regelgeving naar praktijk

In deze praktijktraining leer je kennis over wet- en regelgeving rondom de Nederlandse
hulpmiddelenzorg praktisch toe te passen. En dat levert je veel op! Je bent zo in staat
om je diensten en adviezen beter in te zetten voor je cliënten, en om de bekostiging
daarvan beter te waarborgen. Zo worden tijd en geld bespaard.
Voor wie?
Deze praktijktraining is bedoeld voor iedereen die werkzaam is binnen de zorg, of je nu
werkt als fysiotherapeut, verpleegkundige, arts of als ergotherapeut. De toegevoegde
waarde van deze training is het grootst als deze wordt gevolgd na het afronden van de
gelijknamige E-learning: ‘Hulpmiddelenzorg: van regelgeving naar praktijk’.
Lees hier meer over de E-learning
Wat komt er aan bod in de praktijktraining?
Tijdens deze interactieve praktijktraining komt de toepassing van de Wet langdurige zorg
(Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Zorgverzekeringswet (Zvw)
uitgebreid aan bod. Daarbij gaan we ook in op de financiering van deze wetten. Verder
bespreken we de verschillen en de verbanden tussen deze wetten, zodat precies duidelijk
wordt hoe deze zich tot elkaar verhouden en wat de grensvlakken zijn qua aanspraken
en bekostiging.
Zo krijgen cursisten inzage in de financiering van de zorg en leren zij wanneer cliënten
aanspraak kunnen maken op welke zorg of middelen, vanuit de verschillende wettelijke
regelingen. Daarbij besteden we veel aandacht aan het toepassen van de wetgeving.
Dit doen we bijvoorbeeld vanuit praktijksituaties die de opdrachtgever aanreikt. Er wordt
geoefend met stellingen en vragen om de vaardigheden van de deelnemers te verbreden
en in een praktische context te plaatsen. Hierbij worden casussen en stellingen uit de
dagelijkse praktijk besproken, met daarbij een actieve rol voor de cursist.
Wat beheers je na deze training?
Na deze praktijktraining:
•

Is de kennis van de relevante wetgeving - zowel financieel als inhoudelijk – opgefrist.

•

Zijn de aanspraken op zorg en middelen van de actuele wetten helder.

•

Ben je in staat de wettelijke kaders te vertalen naar praktijksituaties binnen je eigen
werkomgeving en deze concreet toe te passen.

•

Kun je cliënten optimaal adviseren en helpen met de invulling van hun vraag naar zorg
en hulpmiddelen.

•

Doorloop je het aanvraagproces voor rolstoelen en hulpmiddelen gemakkelijker.
Het studiekader
De training duurt vier uur en is geaccrediteerd voor ergotherapeuten. Voor meer
informatie hierover kun je contact opnemen met de beroepsvereniging waarbij je bent
aangesloten.
Accreditatiepunten
ADAP
Keurmerk Fysiotherapie
V&V

4 punten
3 punten
4 punten

Trainingsdata
De trainingen worden gegeven op trainingslocaties in verschillende regio’s in het land. Bij
de trainingsdata zijn ook de locaties aangegeven. De ontvangst is tussen 12.00 uur en
12.30 uur. We starten met de training om 12.30 uur en de training eindigt om 16.30 uur.
Check de website van Zorgplan voor de actuele trainingsdata.

Wat zijn de kosten?
De kosten voor de training bedragen € 199,95 per deelnemer. Hierbij zijn onbeperkt
koffie, thee, water en broodjes bij de ontvangst inbegrepen.
Liever in-company?
Wil je deze training graag in-company afnemen? Neem dan contact op met ons Zorgplanteam voor een aanbod op maat.
Meer weten? / aanmelden
Wil je meer weten over deze training? Neem dan even contact op met onze trainers. Bel
085-2730216 of stuur een mailtje naar info@zorgplan.nl.
Waarom zorgplan?
Zorgplan heeft een team van ervaren medewerkers die gespecialiseerd zijn in de wet- en
regelgeving rond de dagelijkse zorgpraktijk. Onze trainers zijn experts op het gebied van
al deze wettelijke kaders en dragen deze kennis graag over met de training
Hulpmiddelenzorg: van regelgeving naar praktijk!

