
Attemala resuitaten.1  
Dwarslaesie Organisatie Nederland spant zich op allerlei manieren in voor mensen met een dwarslaesie of caudalaesie. 

Met tastbare resultaten. 

DON-voorzitter Jos Dekkers spreekt tijdens 

een bijeenkomst van Revalidatie Nederland. 
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Aangepast tarieF 
hoge-dwarslaesierevalidatie 

Met ingang van 1 januari 2017 kunnen revalidatiecentra voor 
de klinische revalidatie van mensen met een hoge dwarslae-
sie een hoger tarief in rekening brengen. Dit is het resultaat 
van gezamenlijke lobby door Dwarslaesie Organisatie 
Nederland, Revalidatie Nederland (RN) en het Nederlands-
Vlaams Dwarslaesie Genootschap (NVDG). Die revalidatie-
kosten zijn zoveel hoger doordat intensievere zorg nodig is 
en doordat vaak ook verlenging van de opnameduur nodig 
is als gevolg van complicaties zoals decubitus. 

Begin 2014 heeft DON, op basis van verontrustende signa-
lers uit de achterban, bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) 
aandacht gevraagd voor het feit dat de tariefstructuur to 
weinig rekening hield met de veel hogere kosten van revali-
datie bij hoge dwarslaesies. Daarna hebben RN en NVDG 
gedetailleerde metingen gedaan om inzichtelijk to maken 
hoeveel duurder de revalidatie daadwerkelijk is. 

Dit alles heeft ertoe geleid dat de NZa in de loop van 2016 
concludeerde dat revalidatie bij hoge dwarslaesies inder-
daad structureel duurder is. Per 1 januari 2017 is daarom 
een apart tarief geintroduceerd, dat ongeveer een kwart 
hoger ligt dan het gebruikelijke tarief voor dwarslaesiere-
validatie. Ook heeft de NZa voor patienten met adem-
halingsondersteuning een tariefopslag ingevoerd. 

NVDG-voorzitter Helma Bongers: 'Wij zijn blij dat DON dit 
bij de NZa heeft aangekaart en dat er nu een nieuw tarief 
is voor de mensen met de hogere dwarslaesies. Zij hebben 
veel meer verpleegkundige en verzorgende ondersteuning 
nodig, waarmee het vorige tarief onvoldoende rekening 
hield.' Jannie Riteco, directeur van Revalidatie Nederland: 
'Het is een goede zaak dat het tarief is aangepast en dat 
de revalidatiecentra nu deze complexe zorg daadwerkelijk 
op de juiste wijze betaald krijgen. Dat is van groot belang 
voor de continuiteit van de zorg. Een mooi resultaat van 
een goede samenwerking tussen Revalidatie Nederland, 

Expertpanel en 
ervaringsdeskundigen 

Mensen met een dwarslaesie of caudalaesie hebben to 
maken met een breed scala van gezondheidsrisico's en uit-
dagingen in het dagelijks leven. Betrouwbare, onafhankelijke 
en goed toegankelijke informatie is daarbij van het grootste 
belang. Daarom heeft DON twee nieuwe informatiebronnen 
toegevoegd aan de website www.dwarslaesie.nl. Het is daar 
nu mogelijk om ervaringsdeskundigen en behandelaars uit 
de gespecialiseerde dwarslaesierevalidatiecentra to raadple-
gen. Deze service is bedoeld voor DON-leden en voor men-
sen met een nieuwe dwarslaesie of caudalaesie die in een 
revalidatiecentrum behandeld worden. 

Leden van DON stelden hun ervaringskennis al beschikbaar. 
Aan ieder van de acht in dwarslaesie gespecialiseerde centra 
zijn vrijwilligers verbonden, bij wie mensen uit het verzor-
gingsgebied van dat centrum met vragen kunnen aanklop-
pen. Daarnaast stellen deze vrijwilligers hun ervaringskennis 
nu ook beschikbaar via www.dwarslaesie.nl. In een `smoe-
lenboek' van DON-ervaringsdeskundigen stellen zij zich voor 
en geven aan in welke onderwerpen ze zijn gespecialiseerd. 

Mensen met medische en andere vragen waarop ze graag 
antwoord willen van een professional, kunnen terecht bij het 
nieuwe expertpanel. Hun vragen worden behandeld door 
leden van het behandelteam van een van de acht gespeciali-
seerde centra. Die centra hebben voor de komende jaren 
een roulatieschema afgesproken: elk half jaar vindt de over-
dracht plaats. Een getrainde DON-moderator ziet erop toe 
dat alleen nieuwe vragen worden doorgespeeld naar het 
expertpanel. De vragen die aan het panel worden voorgelegd 
zijn met de antwoorden voor alle DON-leden toegankelijk. 

DwarslaesieWiki 

De acht in dwarslaesie en caudalaesie gespecialiseerde reva- 
lidatiecentra in ons land hebben de afgelopen jaren onder de 
naam ALLRISC veel 
onderzoek gedaan 
naar de gezondheid 
en fitheid van men- 
sen met een dwars- 
laesie op langere 
termijn. De ver- 	000000 
gaarde kennis 
vormt de basis voor 
de DwarslaesieWiki, 
die je vindt op de 
homepagina www.dwarslaesie.nl. De wiki biedt informatie 
over gezondheidsproblematiek na een dwarslaesie. Alle infor- 
matie is op juistheid gecontroleerd door een revalidatiearts 
van het Nederlands-Vlaams Dwarslaesie Genootschap en op 
leesbaarheid door iemand van DON. 
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is een samenwer-
kingsproject van 
het Kenniscentrum 
Revalidatiegenees-
kunde Utrecht en 
DON; het wordt 
gefinancierd door 
ZonMw. Afgelopen 
november is de wiki 

van start gegaan met informatie over de thema's huid, darmen 
en blaas. Onlangs is informatie toegevoegd over de thema's 
autonoom zenuwstelsel en spasticiteit. Momenteel wordt er 
gewerkt aan de thema's seksualiteit, schouderpijn en neuro-
pathische pijn. Thema's die nog op het wensenlijstje staan 
zijn fitheid, voeding en osteoporose. 

Officieel loopt het 
project waarin de 
DwarslaesieWiki 
werd ontwikkeld 
binnenkort af, 
maar het is de 
bedoeling dat de 
wiki daarna nog 
wordt uitgebreid 
en bijgehouden. 
Wil je meelezen met thema's voor ze op de DwarslaesieWiki 
verschijnen? Heb je veel kennis over een bepaald onderwerp 
en wil je die kennis in wiki-format aan anderen doorgeven? 
Heb je opmerkingen over de informatie op de wiki? Meld 
je dan bij Marcel Post, hoogleraar dwarslaesierevalidatie: 
m.post@dehoogstraat.nl. 
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Omdat zorgverzekeraars bij de vergoeding en levering van 
medische hulpmiddelen forse bezuinigingen willen realise-
ren, komen kwaliteit en keuzevrijheid steeds meer onder 
druk to staan. Door de selectieve inkoop door zorgverzeke-
raars en striktere leveringsvoorwaarden ervaren steeds meer 
mensen met een dwarslaesie of caudalaesie problemen bij 
het bestellen van hun medische hulpmiddelen. Daarom is 
Dwarslaesie Organisatie Nederland als service voor de leden 
begonnen met de Dwarslaesie Zorgwinkel. 

Voor de Dwarslaesie Zorgwinkel is DON een samenwerking 
aangegaan met ApotheekZorg. ApotheekZorg heeft voor 
2017 met bijna alle zorgverzekeraars een contract voor de 
levering van medische hulpmiddelen. Mensen die verzekerd 
zijn bij CZ kunnen hulpmiddelen alleen bij ApotheekZorg 
bestellen als ze een restitutiepolis hebben. 

De Dwarslaesie Zorgwinkel maakt het voor DON-leden 
mogelijk om alle vergoede hulpmiddelen die ze nodig heb-
ben to blijven bestellen bij een leverancier, die tevens de 
formaliteiten rond de vergoeding regelt met de zorgverzeke-
raar. Belangrijk is ook dat niet-vergoede producten - zoals 
bepaalde absorberende artikelen, voedingssupplementen 
en huidverzorgingsproducten - worden geleverd tegen zeer 
scherpe prijzen. Het assortiment wordt geleidelijk uitgebreid; 
tips voor uitbreiding zijn welkom! 

De Dwarslaesie Zorgwinkel is op werkdagen tussen 8.30 uur 
en 17.30 uur bereikbaar via 088 044 0776. Kijk voor informa-
tie op www.dwarslaesiezorgwinkel.nl. Zie ook de advertentie 
op pagina 4. 
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