Geachte heer, mevrouw,
Tijdens de opleiding Mens en Techniek komen de studenten tijdens stages in contact met cliënten.
Dit contact wordt geoefend tijdens de opleiding, maar dan vooral op simulatiecliënten (cliënten die
geen beperking hebben, maar dit wel zo spelen). Omdat dit niet altijd een goed beeld geeft en om
het contact tijdens de stages voor zowel student als cliënt te vergemakkelijken is de opleiding op
zoek naar daadwerkelijke cliënten die deel willen nemen aan het onderwijs.
Het doel is om studenten, in een veilige schoolse setting, in contact te brengen met een cliënt en te
oefenen op essentiële onderdelen.
Het contact met de cliënt bestaat uit 3 delen:
• Anamnesegesprek: tijdens dit gesprek wordt met u alle relevante informatie besproken en
wordt gekeken wat de beste voorziening (ook wel hulpmiddel genoemd) zou kunnen zijn.
• Maatname: hierbij wordt een analoge (gips) of digitale (scan) meting gedaan voor het maken
van een hulpmiddel.
• Passen hulpmiddel: hierbij wordt het gemaakte hulpmiddel beoordeeld op pasvorm,
functionaliteit en uiterlijk.
Bij deze stappen is een verantwoordelijk docent aanwezig.
Specifiek voor de laatste periode van dit schooljaar (23 april tot 8 juli) zijn wij op zoek naar cliënten
die 2 dagen willen komen, zodat de studenten zowel de intake (anamnese en maatname) kunnen
doen, alsmede 3 weken later het aanpassen van het gemaakte hulpmiddel. Dit vindt in principe op
maandag plaats.
Er kunnen uitspraken gedaan worden t.o.v. uw huidige hulpmiddel. Indien er een hulpmiddel
gemaakt wordt, is dit alleen voor educatieve doeleinden en krijgt u dit niet mee. Uw leverancier
wordt door de opleiding wel op de hoogte gesteld van het gemaakte hulpmiddel indien u dit wenst.
Indien u de gegevens doorgeeft nemen wij graag wij sowieso contact op met de behandelaar voor
het opvragen van relevante informatie.
Alle informatie uit de gesprekken is vertrouwelijk en zal als zodanig behandeld worden.
Daarnaast worden de betreffende gegevens geanonimiseerd in de digitale opslag.
Mocht u meer informatie nodig hebben dan kunt u contact opnemen met Linda Holvast via
clientment@fontys.nl of 08850-81099. Wanneer u deel wilt nemen als cliënt in het onderwijs dan
willen wij u vragen de achterkant van deze brief in te vullen en door te sturen naar
clientment@fontys.nl. In het schema op de achterkant kunt u aangeven wat uw wensen zijn zodat
wij daar rekening mee kunnen houden.
Alvast bedankt voor uw medewerking namens het docententeam en de studenten.

Pascal Bruijnen en Annemieke van Dijk
Docenten Mens en Techniek, Fontys Hogeschool Eindhoven

Naam
Adres

Geboortedatum
Telefoonnummer
Huidige leverancier
Naam en contact
gegevens
Hulpmiddel
Wat voor soort hulpmiddel(en)
heeft u nu? Wanneer u het type of
de merknaam weet dan graag ook
aangeven.

Aandoening
Waarom draagt u dit hulpmiddel?

Anamnesegesprek
Mogen de studenten een
anamnesegesprek met u voeren?

Maatname
Mogen de studenten een
maatname op u uitvoeren?

Hulpmiddel
Wilt u de gemaakte hulpmiddel
passen en testen?

Beschikbaarheid: Op
welke dagen of in welke periode
bent u beschikbaar?
U kunt hier ook aangeven hoe vaak
u beschikbaar bent.

Beschikbaar op
maandagen
23 april tot 8 juli
Overig:
Zijn er zaken waarmee rekening
gehouden moet worden?

Handtekening voor akkoord;
………………………………………………………………………………………………………………….

