Alles wat je moet weten over de E-learning

Hulpmiddelenzorg: van regelgeving naar praktijk

Waarom is het belangrijk om te weten hoe de Nederlandse zorg in het algemeen, en hoe
de hulpmiddelenzorg in het bijzonder zijn geregeld? Als zorgverlener ben jij een
belangrijk onderdeel van de zorg rondom je cliënt, maar je bent ook een onderdeel van
een groter systeem, namelijk: het Nederlandse zorgstelsel. En hoe dat Nederlandse
zorgstelsel in elkaar zit, heeft een grote invloed op jouw dagelijkse werk. Met meer
kennis over het zorgstelsel, begrijp jij dus beter waarom en hoe dingen wettelijk zijn
geregeld in de zorg. Deze E-learning gaat jou daarbij helpen!
Wat beheers je na deze E-learning?
In deze E-learning wordt de hulpmiddelenzorg uitgelegd aan de hand van de vijf
stelselwetten. De verschillende wetten worden toegelicht, waarna de cursist begrijpt hoe
de stelselwetten zijn opgebouwd in Nederland en hoe deze zich tot elkaar verhouden. Om
cliënten optimaal te behandelen, adviseren en richting te geven moet je weten welk type
zorg en welke hulpmiddelen beschikbaar zijn en hoe daar aanspraak op kan bestaan.
Hierdoor ben je als behandelaar beter in staat om vanuit je eigen functie, datgene te
doen wat voor de cliënt noodzakelijk is in het kader van de te leveren zorg en middelen.
Na het volgen van deze E-learning weet je:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wat de verschillende stelselwetten inhouden.
Voor wie de verschillende wetten zijn bedoeld.
Door wie de verschillende wetten worden uitgevoerd.
Wat vanuit de verschillende wetten wordt vergoed.
Wie de zorg vanuit de verschillende wetten betaalt.
Welke wetten een eigen bijdrage kennen en hoe dat geregeld is.
Welke hulpmiddelen ingezet kunnen worden bij cliënten die thuis wonen.
Welke hulpmiddelen kunnen worden in gezet bij cliënten die in een
verpleeginstelling wonen.
Wat de verschillen zijn in aanspraak op hulpmiddelen tussen cliënten in de
thuissituatie en cliënten in een verpleeginstelling.

Hierdoor heb jij als cursist meer kennis over het zorgstelsel en over de wetgeving voor
hulpmiddelen. Dit levert je een aantal belangrijke vaardigheden op, zoals:
•
•

Je kunt je cliënt optimaal adviseren en richting geven. Je weet waar hij moet zijn
voor welk type zorg en voor welk hulpmiddel.
Je bent beter in staat om vanuit je eigen functie, de zorg en middelen te leveren
die noodzakelijk zijn voor de cliënt.

•

Daarbij weet je bij welk loket een bepaalde vraag thuishoort. Zo mis je geen
aanspraken op bekostiging. Hierdoor verloopt het aanvraagproces efficiënt en wordt
er geen tijd of geld verspild.

Voor wie is deze E-learning bedoeld?
Deze E-learning is gemaakt voor zorgverleners die zijn betrokken bij de inzet van
hulpmiddelen.
Studiekader
Instapniveau:
Het veronderstelde kennisniveau, vaardigheden en/of beroepshouding voor aanvang van
deze E-learning zijn een afgeronde mbo-opleiding niveau 3 / 4.
(Gekoppeld aan deze E-learning bieden we de praktijktraining ‘Hulpmiddelenzorg: van
regelgeving naar praktijk’ aan. Met deze praktijktraining helpen we je het theoretisch
kader van wet- en regelgeving concreet te vertalen naar toepassing in jouw dagelijkse
praktijk).
Duur:
Cursisten doorlopen deze E-learning gemiddeld in 2 uur.

Waarom Zorgplan?
De specialisten van Zorgplan hebben veel kennis en een sterk netwerk op dit
aandachtsgebied. De E-learning Hulpmiddelenzorg: van regelgeving naar praktijk is
daardoor een op de praktijk gerichte cursus waarmee de cursist direct aan de slag kan.

