HULPMIDDELEN UITLENEN
Door de administratieve rompslomp bij de openbare instanties moeten
mensen met MSA vaak te lang wachten op hun eigen hulpmiddelen. Het
gebeurt te vaak dat mensen zich een hulpmiddel aanschaffen dat ze na
korte tijd niet meer kunnen gebruiken, dat men een rolstoel aankoopt
die onvoldoende steun biedt, dat men de aankoop van
communicatieapparatuur pas in overweging neemt op het ogenblik dat
de spraak vrijwel volledig is weggevallen.
De procedure voor de aanvraag van die hulpmiddelen verloopt voor MSA
patiënten met snel evolutieve vorm spijtig genoeg te traag waardoor
hulpmiddelen vaak te laat komen.
Personen die na hun 65 jaar ziek worden kunnen ook niet meer bij de
bevoegde instanties terecht voor hulpmiddelen. Bij ons wordt er echter
geen onderscheid gemaakt in leeftijd. Daarom is de vereniging een eigen
(nog beperkte) hulpmiddelen uitleendienst opgestart om mensen met
MSA sneller van een hulpmiddel te kunnen voorzien.
Deze dienst kwam tot stand doordat een paar patiënten erop stonden
dat de hulpmiddelen die zij gebruikten, na hun overlijden aan de
vereniging geschonken werden. Uiteraard wisten onze patiënten hiervan
zeer snel gebruik te maken en werd de vraag groter dan het aanbod.
Voor meer informatie over de hulpmiddelen uitleendienst en de
hulpmiddelen die ter beschikking staan voor mensen met MSA volg de
rubriek hulpmiddelen
De hulpmiddelen zijn eigendom van de MSA Patiëntenvereniging en
worden aan de ontlener voor de periode van wachttijd op zijn eigen
hulpmiddel in bruikleen gegeven voor een maximum duur van zes
maanden.
Oproep naar MSA Patiënten toe:
Heb je zelf een hulpmiddel dat je niet meer gebruikt en staat dit in de
‘weg’, misschien is dat net het hulpmiddel dat we nodig hebben voor een
van je lotgenoten. Geef ons een seintje indien je dit wil delen met onze
hulpmiddelen uitleendienst.
De vereniging wil haar leden helpen met al de aanvragen naar het VAPH
toe. Wij geven ook graag advies over welk hulpmiddel het meest
geschikt is. Kortom je kan met al je vragen bij de vereniging terecht.
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