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Toegankelijk, onafhankelijk en innovatief zelfzorgplatform 
voor en door mensen met een fysieke beperking, 

mantelzorgers en professionals



Ontstaan Scouters

• 2014 zocht Stijn Gooskens passende hulpmiddelen
• Sanne Gooskens en Erica Bouma richtten Scouters op
• Met een team van vrijwilligers
• September 2018: een noodkreet
• Waaijerconsult en LOCOmotion nemen Scouters over
• Geven nieuwe impuls, garanderen onafhankelijkheid
• Uitbouw voor een stevige en vooral soepele toekomst
• Scouters, we blijven bewegen!



Samen zijn we Scouters community

• Team van 12 vrijwilligers
o Ervaringsdeskundigen
o Professionals
o En ons brede netwerk

• Testpanel met 50 testers verdeeld over heel Nederland
• Open Facebook pagina (954 volgers) en actieve 

gesloten Facebook groep (1634 leden)
• Nieuwsbrief abonnees (1935)



Scouters activiteiten
• Continue scouten en publiceren van nieuwe 

hulpmiddelen
• Ontwikkelen Keuzehulpen
• Testen nieuwe hulpmiddelen
• Organiseren Testivals
o Mei 2019 Hoge School Rotterdam
o Maart 2020 Health Valley Event
o Mei 2020 Hoge School Rotterdam



Website

• 300.000 bezoekers per jaar
• 891 hulpmiddelen
• Eenvoudig review en tips delen
• 14 keuzehulpen
• 41 test video’s
• Ik wil beter

Een voorbeeld: Ik wil 
beter aan- uitkleden



Zelfstandig aan- en uittrekken 
steunkousen, eerst wat getallen

• Jaarlijks > 30.000x voorgeschreven, aantal groeit 
door vergrijzing

• Geschatte kosten €20 milj. per jaar
• Individueel aangepaste draagduur bij mensen met 

trombose Ipv standaard 2 jaar kan steunkous 
gebruik halveren (Lancet jan 2018 Arina J. ten Cate – Hoek UMCM)

• Vilans “Betaalbare zorg en kwaliteit”; met een 
hulpmiddel kan 17% kousen zelf uittrekken, 6% zelf 
aantrekken

• Kan dat aantal omhoog?



Keuzehulp het juiste hulpmiddel op de 
juiste plaats

• Mogelijkheden / beperkingen steunkousdrager
• Mogelijkheden / beperkingen mantelzorger
• Eigenschappen kous

• Open / gesloten teen
• Drukklasse
• Panty
• Armkous



Heldere Keuzehulp levert 3x winst

• Steunkousdrager / Mantelzorger
• Eigen regie dagindeling
• Minder fysieke belasting

• Verzorgenden
• Minder korte bezoeken / reistijd (eigen tijd)
• Minder fysieke belasting

• Vermindering kosten
• Minder korte onrendabele bezoeken 
• Minder zorgtijd
• Minder ziekteverzuim
• Minder ongebruikte hulpmiddelen op de plank



Mini – Testival – Ort.O.Mate
Aan de slag

• Eric van Heuveln
• Draagt dagelijks gesloten kousen, drukklasse 3

• Al van alles geprobeerd, niet succesvol
• Hoe ervaart Eric de Ort.O.Mate



Communicatie via Scouters platform

• Vernieuwde Keuzehulp
• Alle aan- en uittrekhulpen helder op een rij
• Advies over aanvragen hulpmiddelen

• Plaatsen Ort.O.Mate op Scouters, inclusief testvideo
• Melden in Nieuwsbrief
• Social media
• Stimuleren plaatsen reviews en                                

tips andere gebruikers


