Ergotherapie en scootmobiellessen
Veilig aan het verkeer deelnemen
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Veilig met een scootmobiel aan het verkeer deelnemen is niet
voor iedereen even gemakkelijk. Wanneer u zich onzeker
voelt tijdens het rijden op een scootmobiel kunt u contact
opnemen met een ergotherapeut. Het kan ook zijn dat u bent
doorverwezen om lessen te volgen, voordat er een beslissing
wordt genomen over uw scootmobielaanvraag.
De rijlessen
De lessen vinden plaats vanuit het zorgcentrum bij u in de buurt
of, wanneer daar de mogelijkheid voor is, vanuit uw huis. De
eerste les start met een kennismakingsgesprek om uw situatie
en wensen te bespreken. Tijdens de rijlessen oefent u technische
vaardigheden, zoals de bediening van een scootmobiel en
opritten en bruggen open afrijden. Daarnaast oefent u in het
verkeer met kijken, verkeersinzicht en het toepassen van de
verkeersregels. In verband met uw veiligheid gebruikt de
ergotherapeut een ‘stopknop’. Het aantal benodigde lessen
verschilt per persoon. Wanneer u veilig met de scootmobiel aan
het verkeer kunt deelnemen stoppen de rijlessen. Soms adviseert
de ergotherapeut om niet (meer) met de scootmobiel aan het
verkeer deel te nemen.
Verwijzing en vergoeding
Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van uw
zorgverzekering voor tien uur per jaar. Een ergotherapeut werkt
op verwijzing van een huisarts of specialist.
Wilt u een les afzeggen? Geef dit dan bij voorkeur 24 uur van te
voren aan ons door.
Hoe bereikt u ons?
De ergotherapeuten van Careyn werken vanuit verschillende
locaties. Voor algemene informatie kunt u contact opnemen met
de Careyn Klantenservice: 088 – 123 99 88 of contact@careyn.nl.
U kunt ook contact opnemen met de ergotherapeut bij u in de
buurt:

Regio De Ronde Venen
Careyn Maria-Oord
Herenweg 69, 3645 DH Vinkeveen
T 0297 - 219 319
Regio Maarssen
Careyn Snavelenburg
Snavelenburg 1, 3603 GN Maarssen
T 0346 - 584 584
Regio Woerden
Careyn Weddesteyn
Utrechtsestraatweg 50, 3445 AS Woerden
T 0348 - 573 266
Zie achterkant voor plaatsnamen per regio.
Enkele ‘weetjes’ over scootmobielen
 Bij gebruik van alcohol of medicatie met een gele sticker
mag u vaak niet aan het verkeer deelnemen. Zie ook
www.rijveiligmetmedicijnen.nl.
 Een standaard scootmobiel kan met een volle accu
ongeveer 40 km rijden.
 De scootmobiel mag bij stilstand altijd aan de oplader
staan.
 Wanneer u via de WMO (Wet Maatschappelijke
Ondersteuning) een scootmobiel krijgt, wordt deze door
hen verzekerd. Als u met de scootmobiel rijdt, moet u
altijd het verzekeringsbewijs bij u dragen. Daarnaast
moet u er voor zorgen dat het verzekeringsplaatje elk
jaar opnieuw op de scootmobiel bevestigd wordt.
 Wanneer uw scootmobiel gerepareerd moet worden, kunt
u contact opnemen met de leverancier van de
scootmobiel. Zij hebben ook een noodnummer dat u kunt
bellen als u onderweg pech heeft. Zorg dat u een mobiele
telefoon meeneemt, zodat u kunt bellen.

