Technologie, wie zal dat betalen?
Verslag van de bijeenkomst
Op 8 oktober 2019 vond de bijeenkomst Technologie, wie zal dat betalen plaats in de Noorderpoort
Hotspot te Groningen. Met ongeveer 50 deelnemers van zorgorganisaties, overheid, studenten,
woningcorporatie en welzijn werd het thema financiering van zorg technologie belicht.
Een thema vanuit de praktijk
Eén van de terugkerende vraagstukken, als het gaat om het verlenen van zorg met als doel mensen zo
lang en prettig mogelijk thuis te laten wonden, is de financiering van technologie.
Bij een praktijkopdracht uitgevoerd door twee studenten bij cliënten van Buurtzorg in de regio
Winschoten kwam dit punt wel heel schrijnend naar voren. De studenten hadden de opdracht om bij de
cliënt te onderzoeken waar zij in hun dagelijks leven tegen aanlopen. Van daaruit keken zij welke
technologische oplossing hiervoor ingezet zou kunnen worden, om het leven aangenamer of veiliger te
maken.
Bij twee cliënten was de conclusie dat de veiligheid een knelpunt was: wie staat er voor mijn deur? Moet
ik wel opendoen? De oplossing was voorhanden: een deurspion.
De ene cliënt kon deze zelf aanschaffen en was dolblij, de andere cliënt kon dat niet en bleef met lege
handen achter. Want, technologische hulpmiddelen zijn geen onderdeel van de Wmo-verordening.
Ook kwamen we tegen dat mensen en ook instanties juist niet op de hoogte zijn van sommige
mogelijkheden tot financiering. Zo kan de ergotherapeut zonder kosten worden ingezet voor advisering
rondom woningaanpassingen en ook inzet van technologie. In de Zorgverzekeringswet is bovendien
een artikel opgenomen voor de aanschaf van technologische apparatuur. Ook die is niet bij iedereen
bekend of zijn de finesses niet bekend.
Zorgbelang Groningen, ZaVie en Hattinge Verschure platform herkennen deze signalen. Als voorbeeld
lichtte Gert Los het sleutelkluisjes project toe (zie aparte bijlage).
Genoeg aanleiding om in de Healthy Ageing Week Pluk Geluk deze bijeenkomst te organiseren.
Aan de slag
Tijdens de bijeenkomst belichtten we het thema op interactieve manier. We splitsten de gehele groep
op in verschillende tafelgroepen. De tafelgroepen wisselden met elkaar uit waar zij tegen aanlopen, en
zochten oplossingen om de financierbaarheid van de inzet van technologie een stukje dichter bij te
brengen.

De volgende oplossingsrichtingen werden genoemd:
 Draag zorg voor solidariteit
 Geef een signaal af richting de VNG (=Vereniging Nederlandse Gemeenten) m.b.t. de
sleutelkluisjes (voorstel om dit via de Wmo te financieren)
 Agenderen bij zorgverzekeraars, gezamenlijk met stakeholders
 Ouderen moeten zich voorbereiden op hun toekomst (sparen)
 Oprichten van een hulpmiddelenfonds (vergelijk: kledingbank)
 Draag zorg voor hergebruik van hulpmiddelen
 Zet ook hier in op een circulaire economie
 Kies voor maatwerk
Vanuit Zorgbelang Groningen zullen negen deelnemers met elkaar verder praten op basis van
bovengenoemde richtingen.
Dank voor jullie komst en bijdrage.
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