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HULPMIDDELEN, VERPLAATSEN BUITENSHUIS 

 

Bent u ziek, heeft u een handicap of bent u op leeftijd? En heeft uw moeite zich in uw buurt 
en in de regio te verplaatsen?  Dan kan een vervoersvoorziening een uitkomst bieden. 

 

De gemeente helpt u bij het zoeken van een geschikte oplossing. We kijken daarbij eerst 
naar openbare voorzieningen, zoals het gebruik van de bus en de trein. Ook kijken we eerst 
naar voorzieningen die u zelf kunt aanschaffen, zoals een fiets met een hulpmotor. 

 

Voor wie is een vervoersvoorziening bedoeld? 

De gemeente verstrekt vervoersvoorzieningen vanuit de Wet maatschappelijke 

ondersteuning (Wmo). U kunt in aanmerking komen voor een vervoersvoorziening, als er 

sprake is van de volgende zaken: 

- U woont in Etten-Leur of Zundert 
- U kunt zich vanwege ziekte, handicap of ouderdom niet meer goed verplaatsen in uw 

leefomgeving en in de regio.  
- Familie, vrienden en mantelzorgers kunnen u hier niet (voldoende) mee helpen. 
- Voorliggende voorzieningen helpen u ook niet (voldoende).  
- Uw klachten zijn van langdurige aard (minimaal 6 maanden). 

 

Heb ik een indicatie nodig? 

Ja, er is een indicatie nodig vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning. 

Criteria: 

U heeft aantoonbare beperkingen door ziekte of gebrek. U kunt zich vanwege ziekte, 

handicap of ouderdom niet meer goed verplaatsen in uw leefomgeving en in de regio.  

De indicatiecriteria zijn vastgelegd in de gemeentelijke verordening Wet maatschappelijke 

ondersteuning. 

 

Aanvraagprocedure? 

Of een vervoersvoorziening in het kader van de Wmo voor u nodig is, is afhankelijk van uw 
vervoersbehoefte en vervoersmogelijkheden.  
 
Als u zich gemeld heeft bij het Wmo-loket van de gemeente, zoekt een consulent van de 
gemeente eerst samen met u naar de mogelijkheden om zelf oplossingen te realiseren. 
Mensen in de omgeving (familieleden, vrienden) kunnen en willen vaak ondersteuning 
bieden en u op de plaats van bestemming brengen of ophalen. Is dit niet het geval, dan 
wordt er gekeken naar de voorzieningen die algemeen gebruikelijk en voorliggend zijn. 
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Zeker als het beter voor u is om in beweging te blijven, wordt een openbare voorziening, 
zoals bus en trein, of een voorziening uit de reguliere handel geadviseerd (te denken valt 
aan een fiets met trapondersteuning).  
Als al deze oplossingen niet geschikt zijn voor u, komt u wellicht in aanmerking voor een 
collectieve of individuele voorziening vanuit de Wmo. 
De medewerker van de gemeente bepaalt welke voorziening geschikt is, aan de hand van 
het te bereiken resultaat.  
- Voor verplaatsingen in de regio zal meestal een pasje voor het collectief vervoer toegekend 
worden, eventueel met een specifiek vervoermiddel. 

- Bij vervoersdoelen in de woonomgeving wordt vaak een individuele voorziening 
geïndiceerd, zoals een scootmobiel of driewielfiets. Aan de hand van een programma van 
eisen selecteert een leverancier een geschikte voorziening voor u. Deze voorzienig wordt 
meestal in bruikleen aan u verstrekt. Wanneer u het wenst en het programma van eisen laat 
het toe, kunt u ook zelf een voorziening aanschaffen middels een Persoonsgebonden 
budget. 

Persoonsgebonden budget (pgb) 

U kunt zelf ondersteuning inkopen met een pgb bij wie u wilt. Met een pgb kunt u ook een 
andere rolstoel of scootmobiel kopen dan de standaardmodellen van de gemeente. Uw 
gemeente kan u vertellen hoe u een pgb aanvraagt.  

Zorg in natura 

U kunt er ook voor kiezen om het regelwerk aan de gemeente over te laten. De gemeente 
bepaalt dan bijvoorbeeld wat voor soort rolstoel u krijgt of wie u helpt in de huishouding. Dit 
heet: 'zorg in natura'. 

 

Wat is de eigen bijdrage? 

Voor Hulpmiddelen verplaatsen buitenshuis geldt inderdaad een eigen bijdrage. 

Het CAK berekent de eigen bijdrage.  

In 2021 betaalt u een eigen bijdrage van maximaal €19,00 per maand.  

 

Contactgegevens 

Zorgoutlet Brabant (tweedehands hulpmiddelen) 

Website: www.zorgvoorelkaarbreda.nl 

 

Mediplus Hulpmiddelen 

Website: www.mediplus.nl 

 

Nouws tweewielcentrum (scootmobielen) 

Website: www.nouwstweewielcentrum.nl 

 

 

http://www.zorgvoorelkaarbreda.nl/
http://www.mediplus.nl/
http://www.nouwstweewielcentrum.nl/
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Medipoint Breda (slingerweg 87, Breda) 

Website: www.medipoint.nl 

Medipoint Etten (Concordialaan 233, Etten-Leur) 

Website: www.medipoint.nl 

Medipoint/TWB (Belder 2, Roosendaal) 

Website: www.medipoint.nl 

 

Mobiliteit & Comfort (verhuur en verkoop ook tweedehands) 

Website: www.mobiliteitencomfort.nl 

M’bility 

Website: https://assistep.nl 

Timmers Medicare 

Website: www.timmersmedicare.nl 

Meyra (Breda) 

Website: www.meyrawinkel.nl 

Hulpmiddelenoutlet Shop4u2 (webwinkel) 

Website: www.shop4u2.nl 

DV Mobility 

Website: www.dvmobility.nl 

Techzorg 

Website: www.techzorg.nl 
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