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HANDY-WIJZER OP CD-ROM
EN HET INTERNET

EEN PLATFORM VOOR INFORMATIE OVER HULPMIDDELEN

Goede en betrouwbare informatie
over het leverings- en dienstenpakket van orthopedische schoentechnische bedrijven is van
toenemende importantie. Als
gevolg van een meer open markt
met druk op budgetten,
toenemende concurrentie, aandacht
voor kwaliteit en doelmatigheid,
gebruikers die mondiger worden, is
het belangrijk dat de branche en
haar leden zich goed en transparant presenteren naar alle
partijen. Vragen als wie doet wat,
wat is er aan oplossingen, waaruit
bestaat de dienstverlening, hoe zit
het met de regelgeving en vele
andere worden steeds vaker
gesteld. In het vinden van antwoorden zijn nieuwe media en
informatietechnologie niet meer
weg te denken. De HandyWijzer draagt eraan bij de informatie over de NVOS en haar
leden bij betrokkenen te brengen.

Door: Dhr. Bougie

10

D

e Handy-Wijzer is een
informatiesysteem op het
gebied van hulpmiddelen
voor mensen met een
handicap en is bedoeld om te ondersteunen bij de keuze van een individueel hulpmiddel. Het systeem wordt
gebruikt door revalidatiecentra, zorginstellingen, adviseurs, verwijzers, verzekeraars, bedrijven en (organisaties
van) eindgebruikers. De Handy-Wijzer
brengt informatie uit allerlei bronnen
bij elkaar en ontsluit deze via een
classificatie en een trefwoordenregister. Daardoor wordt alle informatie
over een onderwerp of product als
het ware met "een druk op de knop"
toegankelijk en hoeft de informatiezoeker niet van de ene naar de andere bron te gaan.
Het gaat daarbij onder andere om
gegevens over:
• Producten en hulpmiddelen afkomstig van fabrikanten en importeurs.
O.a. zijn SOS-schoenen goed vertegenwoordigd waardoor de Handy
Wijzer een handig hulpmiddel is in
het orthopedisch schoentechnisch
bedrijf om gegevens op te zoeken
maar ook om de klant in de paskamer snel en efficiënt allerlei oplossingen met afbeeldingen te tonen.
De verwijzer, behandelaar en eindgebruiker kijken vanaf hun werkplek in eenzelfde bestand
• Dienstverlening van leveranciers
zoals van schoentechnische bedrijven en instrumentmakerijen. Door
mee te doen wordt uw bedrijf
gezien door informatiezoekenden
• Wet- en regelgeving aangaande de
verstrekking van hulpmiddelen
zoals schoenen en schoenaanpassingen.
Daarnaast staan op de Handy-Wijzer
CD-ROM bestanden en werkinstrumenten voor professionals, zoals het
POM-boek over pro- en orthesen, de
Lijst van Bernink over elastische kousen
en vele andere bestanden.
Instellingen en organisaties met een
intern computernetwerk, nemen
meestal een netwerkabonnement

zodat meerdere disciplines toegang
hebben. Gelegenheidszoekers en eindgebruikers zoeken veelal op de gratis
internetsite www.handy-wijzer.nl.
Met de stap van de Handy-Wijzer
naar het internet, wordt een internetplatform gecreëerd dat als vertrekpunt fungeert voor informatie over
hulpmiddelen. Een platform waar een
grote hoeveelheid informatie direct
toegankelijk is en van waaruit links
gelegd worden naar andere sites.
Het bestuur van de NVOS heeft zich
vorig jaar positief uitgesproken over
de Handy-Wijzer en acht het een
goed middel voor de leden om zich te
presenteren bij verwijzers, zorgverleners, verzekeraars en eindgebruikers.
Een aantal leden heeft op eigen initiatief reeds besloten mee te doen en
staat op het systeem. Voor informatie
kunt u contact opnemen met dhr.
Bougie (tel. 045-5234204, e-mail:
info@handy-wijzer.nl)

