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Nieuwsbrief
De eerste nieuwsbrief in het nieuwe jaar vol nieuwe acties en plannen.

We wensen iedereen een
mooi en gezond 2018.

o

Spreekuur Malden:
Vanaf 8 januari zijn we iedere woensdagmiddag van 13:00 - 17:00 aanwezig in
Gezondheidscentrum Kroonsteen 1, Kloosterhof 1 te Malden.
Spreekuur op afspraak.
We hopen daarmee nog meer te kunnen samenwerken met de
andere zorgverleners.
Officiele opening van Gezondheidscentrum de Kroonsteen 1 op
zaterdag 3 februari 2018.
De samenwerking met fysiotherapie Malden-Molenhoek blijft
onverminderd intensief. Er zijn nieuwe plannen rondom de zorg
voor ouderen. Daarover meer in een volgende nieuwsbrief.
Het inloopspreekuur bij fysiotherapie Malden-Molenhoek aan de
broekkant vervalt vanaf 8 januari.
o Spreekuur Molenhoek: het vaste inloopspreekuur in Molenhoek, iedere
donderdag, (in de Vuursteen) komt te vervallen. Afspraken kunnen wel in de
Vuursteen ingepland worden, na telefonische aanmelding.
o Communicatie via zorgmail:
De praktijk heeft binnen zorgmail ook een mailadres:
ergotherapiepraktijklidwienarts@zorgmail.nl. Daar kunnen clientgegevens veilig
naar toe gestuurd worden. Ook eventuele verwijzingen mogen daar naar toe
gemaild worden. Dat kan ook nog steeds naar info@ergotherapie-nijmegen.nl of
lidwien@ergotherapie-nijmegen.nl.

o Communicatie via beveiligde app:
Binnen het Parkinsonnet wordt er in een beveiligde omgeving clietinformatie
uitgewisseld via de KANTA-app. Snel en doeltreffend.
o Stagiaire:
Vanaf 7 februari zal Fleur van den Boom, stage komen lopen, 4e jaars student
ergotherapie van de HAN. Ze zal op maandag en woensdag aanwezig zijn.
o Begeleidingsgroep mensen met Parkinson
In overleg met het UMC Radboud/verbeterproject
ParkinsonNet zal er in het voorjaar 2018 een groep starten
voor mensen met Parkinson rondom het realiseren van
persoonlijke doelen. Deze groep gaat begeleid worden door
Marlies van Pelt (fysiotherapeut) en Lidwien Arts.
Zodra de voorbereidingen zijn afgerond, horen jullie hier meer over.
o Nieuwe scholingen:
We gaan weer vol enthousiasme scholingen volgen:
Ergonomie, zithoudingen en aangepaste stoelen, de PRPP (observatieinstrument handelen, gericht op cognitieve en executieve processen),
ergotherapie en wmo, praktijk gerelateerde scholingen.
o Contracten zorgverzekeringen:
De praktijk heeft met alle zorgverzekeraars een contract voor 2018.
o Vergoeding ergotherapie:
Ergotherapie wordt nog steeds vergoed vanuit de basisverzekering, 10 uur per
kalenderjaar. Daarvoor geldt het eigen risico van € 385,00.
Per verzekering is de vergoeding vanuit de aanvullende verzekering bovenop
deze 10 uur verschillend.
Voor ergotherapie aan huis vragen meer verzekeringen om een verwijzing van
de huisarts.
o Afspraken op de praktijk:
Afspraken zijn dus mogelijk in Malden, Molenhoek en Nijmegen. Altijd na een
telefonisch contact. Het zijn geen inloopspreekuren.
De meeste afspraken vinden aan huis plaats.
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