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Datum:14 maart 2019    

Aan: Projectgroep Wmo   

Van: Sandra Schuurman  

 
 

Aanpassing afspraken Medipoint 
 

 

Vanaf 1 juni 2019 gaat een verlengingsperiode in van drie jaren in het contract tussen SWVO en Me-

dipoint (hulpmiddelen). We maken voor de verlenging van het contract geen nieuwe afspraken, maar 

we willen de bestaande afspraken gaan aanscherpen of – als na verschillende pogingen is gebleken 

dat ze niet werken -  laten vervallen.  

 

In deze notitie gaat het om de volgende twee afspraken waarover we de mening van de projectgroep 

Wmo willen peilen.  

 

1. Periodiek organiseert Medipoint collectieve opfriscursussen voor gebruikers van scootmobielen en 

elektrische rolstoelen. Deelname aan deze cursus is vrijwillig. In samenwerking met lokale audi-

ciens en opticiens en in hun eigen wijk kunnen klanten alle informatie nog eens opfrissen en oefe-

nen op een speciaal parcours. Signalen (hulpmiddel voldoet niet meer, klant kan niet veilig van het 

hulpmiddel gebruik maken e.d.) rapporteert Medipoint vervolgens aan de gemeenten.  

Per jaar stelt Medipoint een plan op wanneer in welke gemeente een opfriscursus geregeld wordt. 

Om een grotere veiligheid voor de cliënt en de medeweggebruikers te realiseren kunnen de opfris-

cursussen verplicht gesteld worden. Voor 2020 kan Medipoint regelen dat cliënten dan meteen 

hun verzekeringsplaatje kunnen ophalen. 

 

Vraag:  

Willen we de opfriscursus gaan verplichten en dit combineren met het ophalen van het ver-

zekeringsplaatje? OF 

Willen we de opfriscursus vrijwillig houden en alle elektrische rolstoelgebruikers en gebrui-

kers van scootmobielen iedere keer sowieso hun verzekeringsplaatje toesturen?  

 
2. De opzet en uitrol van scootmobielpools loopt niet naar wens. We kunnen dan kiezen om de pools 

niet verder uit te rollen. Een andere keuze is om ‘harder’ op te treden en bijvoorbeeld aanstaande 

gebruikers van individuele scootmobiels te verplichten eerst gebruik te maken van scootmobiels 

uit de pool en daar een bepaalde periode voor af te spreken. De gebruiksfrequentie in de afge-

sproken periode zou je dan kunnen meten door een pasje uit te reiken aan gebruikers van de 

scootmobielpool, die met dit pasje de scootmobiel kunnen activeren.  

 

Als het gaat om incidenteel gebruik, dan zou je bijvoorbeeld kunnen opnemen in het beleid dat 

men dan geen scootmobiel voor zichzelf aan kan schaffen, maar alleen gebruik kan maken van 

een pool. 

 



Als we ‘harder’ willen optreden om het gebruik van de scootmobielpool te stimuleren, dan zouden 

we de mogelijkheid kunnen overwegen om een haal-  en brengservice in te zetten, zodat cliënten 

die van de scootmobielpool gebruik willen maken, eenvoudig op de poollocatie terecht kunnen ko-

men.  

 
Vragen: 

a. zijn we voorstander van ‘harder’ beleid als het gaat om het gebruik van de scootmobiel-

pool? Óf vinden we het prima als we de scootmobielpools niet verder gaan uitrollen? 

b. áls we kiezen voor harder beleid, hoe willen we dit dan regelen (haal- en brengservice, 

een pasje, een bepaalde periode etc. etc.)? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


