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Van mobiliteit naar
vitaliteit

Conclusie 

Afhandeling van een aanvraag:
Melding-> huisbezoek ->gegevensverzameling -> alternatieven -> soms overleg 
Er is geen gestandaardiseerde methode voor de aanvraag.

Wij zijn tweedejaars studenten van de opleidingen, fysiotherapie, ergotherapie en verpleegkunde
aan de Hogeschool Rotterdam. Vanuit het Werkplaats Sociaal Domein is er een onderzoek opgezet
waar wij de opdracht hebben gekregen om onderzoek te doen naar de verstrekking van de
scootmobiel in de gemeenten Feyenoord, Drechtsteden, Ridderkerk, Dordrecht, Hillegersberg,
Capelle aan den IJssel, Delfshaven, Vlaardingen en Maassluis. 

Sinds 1 januari 2015 werd de dienstverlening van de
gemeente uitgebreid naar de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (Wmo). De Wmo is er voor bedoeld
om ondersteuning te beiden aan inwoners bij
maatwerkvoorzieningen, samen met
woonaanpassingen, vervoersvoorzieningen en
huishoudelijke hulp. 
Volgens het onderzoek van het Werkplaats Sociaal
Domein  is vastgesteld dat er een te groot aantal
scootmobielen worden verstrekt aan burgers door de
Wmo-consulenten (Zie tabel hiernaast).
Scootmobielen worden gezien als hulpmiddel om het
voortbewegen eenvoudig te maken. Echter op lange
termijn gaat zowel de vitaliteit als mobiliteit achteruit.
Dit komt vanwege dat er nauwelijks beweeg- en
leefstijlinterventies wordt ingezet naast de
scootmobiel. De scootmobiel wordt dus te snel
gezien als een oplossing. 
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De hoofddoelstelling
tijdens dit onderzoek is om
eenduidigheid te krijgen
bij de Wmo-consulenten
over het verstrekken van
scootmobielen.  
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Op korte termijn --> vragenlijst opstellen voor Wmo-consulenten --> in volgende fase
van dit project.

Alternatieve mogeiijkheden voor de cliënt.

Meer aandacht voor leefstijl van de cliënt
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