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Actueel

Panel Verpleging en Verzorging

Thuiszorgmedewerker vraagbaak in
hulpmiddelenzorg
Voorlichting over aanvraagprocedures voor hulpmiddelen blijft
nodig. Uit onderzoek onder verpleegkundigen en verzorgenden in
de thuiszorg blijkt dat zij vrijwel allemaal weleens cliënten helpen bij het kiezen en aanvragen van hulpmiddelen. Zij zijn dus
een belangrijke vraagbaak voor cliënten. Voorlichting over hulpmiddelenzorg zou zich daarom niet alleen moeten richten op aanvragers, maar ook op thuiszorgmedewerkers. Dit blijkt uit onderzoek van het NIVEL onder cliënten en thuiszorgmedewerkers.

2 LOKETTEN & DE KNIP
Om de verstrekking van hulpmiddelen te
vereenvoudigen is in 2013 het aantal
loketten teruggebracht van drie naar
twee: de Zvw (Zorgverzekeringswet,
via de zorgverzekeraar) en de Wmo
(Wet maatschappelijke ondersteuning,
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via de gemeente). Bruikleen van verpleegartikelen loopt via de Zvw. Voor sommige

In 2013 is het aantal regelingen voor hulpmiddelen teruggebracht van drie naar
twee. Hulpmiddelen worden nu verstrekt
vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) en
de Wmo (zie kader). Over het algemeen
hebben verpleegkundigen en verzorgenden in de thuiszorg wel een beeld van
waar welke hulpmiddelen aangevraagd
moeten worden (figuur 1). Ze weten het
misschien niet altijd, maar hebben in elk
geval de ervaring dat zij beter op de hoogte zijn dan hun cliënten. Thuiszorgmedewerkers schatten in dat de helft van hun

cliënten niet weet hoe de hulpmiddelenzorg georganiseerd is (figuur 2).

hulpmiddelen wordt een onderscheid
gemaakt tussen kortdurend en langdurig
gebruik. Het gaat om hulpmiddelen zoals

Wegwijzer voor cliënten

een (handbewogen) rolstoel, tillift, toilet-

Vrijwel alle verpleegkundigen en verzorgenden hebben in het voorafgaande jaar
cliënten geholpen bij het kiezen en aanvragen van een hulpmiddel. Zij attenderen de cliënt op het nut van een bepaald
hulpmiddel en bespreken met de cliënt de
voor- en nadelen van het hulpmiddel.
Ook adviseren zij hun cliënten contact op
te nemen met de zorgverzekeraar, de ge-

verhoger of douchestoel. Bij kortdurend
gebruik vallen ze onder de Zvw; bij
langdurig of permanent gebruik onder de
Wmo. De ‘knip’ ligt rond de 26 weken. Bij
de eerste aanvraag moet dus de verwachte gebruiksduur ingeschat worden. De
reden hiervoor is dat permanent gebruik
meestal meer eisen stelt aan het hulpmiddel dan tijdelijk gebruik. Al eerder, in
2008, is de hulpmiddelenzorg vanuit de
Zvw geleidelijk omgezet in een functie-
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gerichte aanspraak waarbij de zorg-

Ja, over het algemeen
wel

verzekeraar samen met de cliënt kijkt wat
het meest geschikte hulpmiddel is.

48%

46%

Soms wel, soms niet

Nee, meestal niet

Figuur 1. Antwoorden op de vraag: ‘Weet u welke hulpmiddelen waar aangevraagd moeten worden,
dus bij de zorgverzekeraar of bij de gemeente via het Wmo-loket?’ (n=192)
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meente of met een andere zorgverlener.
Zelden verwijzen zij naar websites die gemaakt zijn om aanvragers te ondersteunen bij hun aanvraag zoals de Hulpmiddelenwijzer (van Vilans) en Regelhulp
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(van het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport). Een verzorgende: ‘Er is
vrij weinig informatie vanuit de gemeente.
De zorgverzekering heeft bijna altijd alles
op een website, maar als ouderen geen pc
hebben, dan wordt het moeilijk.’ Opmerkelijk is dat bijna de helft van de thuiszorgmedewerkers zelf actief op zoek gaat
naar het beste hulpmiddel voor een cliënt.
Ze helpen niet alleen bij het maken van
een keuze, maar ook bij het aanvragen
zelf. De helft geeft aan cliënten te hebben
geïnformeerd over de aanvraagprocedure
en ruim een derde heeft cliënten bijvoorbeeld geholpen bij het invullen van het
aanvraagformulier. ‘Soms hebben cliënten
uitleg nodig over het invullen van de formulieren voor het aanvragen van hulpmiddelen’, aldus een verpleegkundige.

Tijdelijk of langdurig
gebruik?
Sommige hulpmiddelen worden voor tijdelijk gebruik door de zorgverzekeraar
verstrekt (vanuit de Zvw), maar moeten
voor langer of permanent gebruik bij de
gemeente worden aangevraagd (vanuit de
Wmo). Soms blijkt het lastig om vooraf in
te schatten of een bepaald hulpmiddel alleen tijdelijk nodig is. Ruim 60 procent
van de thuiszorgmedewerkers die hiermee ervaring had, maakte mee dat een
tijdelijk hulpmiddel toch langer of permanent nodig was. Het kost dan volgens
de verpleegkundigen en verzorgenden
veel tijd en inspanning om het hulpmiddel alsnog via de Wmo te krijgen. Ruim
40 procent van de thuiszorgmedewerkers
pleit daarom voor een betere afstemming
tussen zorgverzekeraars en gemeenten.
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Figuur 2. Antwoorden op de vraag: ‘Weten uw cliënten waar het hulpmiddel dat ze nodig hebben aangevraagd moet worden, dus bij de zorgverzekeraar of bij de gemeente via het Wmo-loket?’(n=192)

hulpmiddelenverstrekking voldoende
goed verloopt. De overige 20 procent geeft
een onvoldoende. Deze ondervraagden
hebben kritiek op de hoeveelheid loketten
en hun samenwerking en/of ervaren bureaucratie en traagheid, onduidelijkheid
en gebrek aan informatie. De onderzoekers adviseren zorgverzekeraars en gemeenten om bij hun voorlichting over
hulpmiddelenzorg oog te hebben voor de
kennis en kunde van thuiszorgmedewerkers en samen te werken met thuiszorgorganisaties. De thuiszorgorganisatie kan
haar medewerkers ondersteunen door ze
bijvoorbeeld te wijzen op informatiebronnen zoals bestaande websites. Ook een
aanspreekpunt binnen de eigen organisatie
helpt: ‘In ons team is iemand aandachtsfunctionaris. Die weet precies wat, waar en
hoe iets aangevraagd moet worden. Dat is
een gemakkelijke vraagbaak voor ons.’ ■

Noot
Het NIVEL Panel Verpleging & Verzorging
bestaat uit een representatieve groep verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders en (huisarts)praktijkondersteuners werkzaam in diverse
zorgsectoren (www.nivel.nl/panel; venv.nl). Dit
artikel is gebaseerd op een online vragenlijst,
ingevuld door 92 verpleegkundigen en 106 verzorgenden werkzaam in de directe cliëntenzorg
bij een thuiszorginstelling (respons 53%).
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SAMENVATTING
• Vrijwel alle ondervraagde verpleegkundigen en verzorgenden in thuiszorginstellingen
helpen hun cliënten wel eens bij het kiezen en aanvragen van een hulpmiddel. Zij
vinden dat zij meestal beter op de hoogte zijn van de aanvraagprocedure dan
cliënten. Viervijfde vindt dat de hulpmiddelenverstrekking goed verloopt.

Positief over
hulpmiddelenzorg
Al met al vindt 80 procent van de ondervraagde thuiszorgmedewerkers dat de
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• De onderzoekers adviseren dat bij de hulpmiddelenzorg betrokken organisaties oog
hebben voor de kennis en kunde van thuiszorgmedewerkers en gebruik maken van
de rol die thuiszorgmedewerkers in dit deel van de zorg spelen.
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