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Nieuwe Fase

Nieuwe Aanmeldingen

Deze zomer hebben we u geïnformeerd
over de mijlpaal van 30 deelnemers.
Het project is zo succesvol; we hebben
het doel aan deelnemers bijna een jaar
eerder bereikt dan gedacht.

Voor nieuwe aanvragen willen we
onze ervaring en nieuwe kennis
blijven inzetten. Deze nieuwe
aanvragen vallen buiten het project,
waardoor de financiering ervan
anders is.
- Vragen om advies voor inzet van
hulpmiddelen kunt u blijven
stellen.
- Advies en begeleiding blijft
mogelijk doordat uw aanmelding
wordt opgepakt door een
ergotherapeut -verbonden aan het
project- maar ingezet vanuit de
ziektekostenverzekering.
- Op basis van opgedane kennis en
ervaring krijgt men een persoonlijk
advies en begeleiding voor een of
meerdere technologische
hulpmiddelen.
- Een vergoeding voor de aanschaf
van middelen is niet meer
beschikbaar. Dat zijn dus vanaf nu
eigen kosten.

Het project is bedoeld om te ontdekken
op welke manier cliënten met dementie
op de beste manier ondersteund kunnen
worden bij het gebruik van
technologische hulpmiddelen. We hebben
een provinciale bijdrage ontvangen die de
inzet van technologische hulpmiddelen
voor 30 inwoners van Rheden mogelijk
maakt. Momenteel zijn er 40 inwoners
aangemeld. Hierdoor komt het project in
een nieuwe fase.

Kennis en ervaring
Door gesprekken met inwoners en de
inzet van hulpmiddelen hebben we al veel
geleerd. Studenten van de HAN helpen
ons om belangrijke ervaringen uit de
praktijk op te halen. Ook aankomend
jaar. Deze kennis zal in een leidraad en
een handboek gebundeld worden zodat
straks ook andere gemeenten en
organisaties deze kennis kunnen
gebruiken. En ondertussen zijn we druk
bezig om een reguliere voorziening in de
gemeente Rheden op te zetten als vervolg
van het project.

Vervolg
Een nieuwe fase van het project is
gestart. Aanmelden blijft dus mogelijk
en in de volgende nieuwsflits weer meer
nieuws en presenteren wij ervaringen van
gebruikers!

Het project Technologie Trolley Rheden is een initiatief van Gemeente Rheden, Attent Zorg & Behandeling,
Innoforte, STMG en Stichting Stoer. Het project is gestart in januari 2016 in gemeente Rheden om het
gebruik van technologische hulpmiddelen bij mensen met geheugenproblemen te onderzoeken. Wat werkt
wel en wat niet? Wat moet ik daarvoor (aan)leren en hoe? Heb ik daar hulp bij nodig en van wie? Voor meer
informatie over het project: www.tt-rheden.nl

