”

Ik ga en sta
waar ik wil

Scootmobieltraining, iets voor u?

Ergotherapie van Samen

De wereld wordt een stuk groter met een scootmobiel. Even een
boodschap doen, mensen opzoeken. Vrijheid! Toch hebben veel mensen
vragen over gebruik, aanschaf, veiligheid... Met al die vragen kunt u bij
ons terecht. En dankzij de scootmobieltraining
kunt u straks echt veilig op pad.

Voor wie is Scootmobieltraining?
• Als u al een scootmobiel heeft en u zich
soms onzeker voelt op de weg of in het
verkeer. Of als uw omgeving bezorgd is
over uw veiligheid.
• Als u nog geen scootmobiel heeft en u
vraagt zich af of dit iets voor u is.

Heeft u een scootmobiel, maar gebruikt
u deze weinig? Wilt u een scootmobiel
kopen, huren of lenen? Heeft u een
andere vraag?
Neem gerust contact met ons op.

Wat kost het
Scootmobieltraining en advies wordt
vergoed door de zorgverzekering.
Het valt onder ergotherapie. De basisverzekering vergoedt 10 uur ergotherapie
per jaar, wat meestal voldoende is. Houd wel
rekening met uw eigen risico. U heeft geen
verwijzing nodig.

Advies of training
Onze ergotherapeuten hebben
antwoorden op alle mogelijke vragen.
Zij komen graag bij u thuis om u
persoonlijk te adviseren.
Als u wilt, ontwikkelen ze samen met u
een trainingsprogramma op maat. In uw eigen
woonomgeving of bij Revalidatie- & Behandelcentrum
Samen in Schagen. Zodat u zich (weer) veilig en
zelfstandig door het leven kunt bewegen.
Een scootmobiel lenen
Lijkt het u iets om een scootmobiel te lenen?
Reserveer er een en ervaar het gemak.
Vraag naar de mogelijkheden bij u in de buurt.

Wanneer is het en waar
Scootmobieltraining en advies wordt gegeven op
verzoek, wanneer het u uitkomt. Bij u thuis
(binnen de gemeente Hollands Kroon of
Schagen) of bij Revalidatie– & Behandelcentrum Samen.
Ik wilde wel een

”

scootmobiel,
maar wist niet
hoe ik eraan kon
komen

Meer weten?
Bel voor meer informatie of aanmelding
0224 – 21 11 49. Een e-mail sturen kan ook:
behandelcentrum@woonzorggroepsamen.nl

Revalidatie- & Behandelcentrum
Scootmobieltraining wordt gegeven door de ergotherapeuten van
Revalidatie- & Behandelcentrum Samen. U vindt ons aan de Jacob
Ruysdaellaan in Schagen, bij Verpleeghuis Magnushof.
Bel ons gerust: 0224 – 21 11 49
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