HULPMIDDELEN BIJ DE THUISZORGWINKEL
Het kan voorkomen dat u, na een blessure of een medische ingreep, tijdelijk een hulpmiddel
nodig heeft. Bijvoorbeeld een paar krukken, omdat u uw enkel gekneusd heeft of een rolstoel
na een knieoperatie. Voor de verpleging en verzorging zijn vaak speciale hulpmiddelen nodig
die groot van omvang en duur in aanschaf kunnen zijn. De Thuiszorgwinkels bieden uitkomst
door hulpmiddelen en verpleegartikelen uit te lenen.

Uitleentermijn
Hulpmiddelen en verpleegartikelen zijn te leen voor kortdurend gebruik. U mag deze
maximaal zes maanden lenen. De uitleentermijn wordt door de wijkverpleegkundige, de
wijkziekenverzorgende of door de medewerker van de thuiszorgwinkel vastgesteld. Wanneer
u een hulpmiddel of verpleegartikel langer nodig heeft dient u vroegtijdig contact op te
nemen met de zorgverzekering of met de Wmo.

Huren/kopen
Soms hebben thuiszorgwinkels ook een huur- of koopmogelijkheid van hulpmiddelen en
verpleegartikelen. U kunt kwalitatief goede en veilige producten met een optimaal
gebruiksgemak huren of kopen. Bij sommige thuiszorgwinkels kunt u bepaalde artikelen
eerst, zonder aankoopverplichting, thuis uitproberen. U kunt contact opnemen met de
betreffende thuiszorgwinkel voor eventuele voorwaarden en mogelijkheden bij het huren of
kopen van deze artikelen

Voor wie zijn de hulpmiddelen bij de thuiszorgwinkel bedoeld?
De hulpmiddelen/verpleegartikelen bij de thuiszorgwinkel zijn beschikbaar voor iedereen die
op één of andere manier hulp nodig heeft bij het zelfstandig uitvoeren van dagelijkse
activiteiten. Daarbij kunt u denken (trap)lopen, persoonlijke verzorging, opstaan uit een stoel
of uit bed komen.

Heb ik een indicatie nodig?
Voorbeelden van hulpmiddelen/verpleegartikelen waarbij u wel een medische indicatie nodig
heeft kunt u lezen onder het kopje ‘’hulpmiddelen/verpleegartikelen lenen waarbij wel een
indicatie nodig is’’. Een medische indicatie kunt u krijgen van een verpleegkundige of van uw
huisarts/behandelaar.
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Hulpmiddelen en verpleegartikelen lenen waarbij geen indicatie nodig is:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arthrodese stoel
Badplank
Douchestoel
Drempelhulp
Voor het lenen van de meeste hulpmiddelen/verpleegartikelen heeft u geen indicatie
nodig. Bedheffer/papegaai
Bedtafel
Gipssteun
Bedverhogers
Infuusstandaard
Ondersteek
Dekensteun
Luchtring
Elleboogkrukken
Okselkruk
Rolstoel
Rollator
Looprek
Wandelstok 4-poot
Rugsteun
Toiletstoel
Overtoiletstoel
Trippelstoel
Toiletverhoger
Onrusthekken bij het bed

Hulpmiddelen/verpleegartikelen lenen waarbij wel een indicatie nodig is.
•
•
•
•
•
•

Anti-Decubitus kussen
Anti-Decubitus matras
Patiëntenlift
Glijlakens/rollakens/transferhulpmiddelen
Draaischijf
Hoog/laagbedden

Wat te doen als u de hulpmiddelen langer nodig heeft dan 6 maanden
Onderstaande hulpmiddelen kunnen aangevraagd worden bij het Wmo:
•
•
•
•
•
•

Verrijdbare douche- toiletstoel
Patiëntenlift
Electrische rolstoel
Rolstoel met kantelfunctie
Verblijfsrolstoel (permanent gebruik)
ADL-rolstoel
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De volgende hulpmiddelen vallen onder algemeen gebruikelijke voorzieningen en worden
niet vergoed door de Wmo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Badplank
Losse douchestoel/krukje
Toiletverhoger
Drempelhulp
Douchestoel nagelvaste bevestiging aan de muur.
Overtoiletstoel
Draaischijf
Transportrolstoel
Toiletstoel
Opklapbare lusbeugels

Onderstaande hulpmiddelen moeten na gebruik van 6 maanden zelf aangeschaft worden:
•
•
•
•
•

Gipssteun
Extra sling
Bedverhogers
Luchtring
Ondersteek

Alle andere hulpmiddelen worden door de zorgverzekeraar vergoed.

Seniorentelefoon
Een seniorentelefoon is een mobiele telefoon, speciaal gemaakt voor ouderen. De
telefoon is eenvoudig in gebruik, maar heeft, afhankelijk van het model, alle functies van een
reguliere mobiele telefoon. Een senioren smartphone heeft extra functies voor bijvoorbeeld
slechthorenden en slechtzienden.

Wat is de eigen bijdrage?
Hulpmiddelen kunnen via verschillende wetten en regelingen vergoed worden. Hierbij is niet
alleen het soort hulpmiddel bepalend voor een eventuele vergoeding. Ook de
omstandigheden en situatie waarbinnen het hulpmiddel gebruikt wordt spelen hierbij mee.
Voor veel hulpmiddelen en verpleegartikelen geldt dat kortdurende uitleen door uw
zorgverzekeraar wordt vergoed. Het lenen kost u dan niets. Een medewerker van de
thuiszorgwinkel kan u vertellen of dat het geval is bij het hulpmiddel dat u nodig hebt.
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Contactgegevens
Mobiliteit & Comfort (verhuur en verkoop ook tweedehands)
Website: www.mobiliteitencomfort.nl
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
Mediplus Hulpmiddelen
Website: www.mediplus.nl
Ben Hoppenbrouwers Senioren Hulpmiddelen
Website: www.bhkeukens.nl
Techzorg
Website: www.techzorg.nl
Meyra (Breda)
Website: www.meyrawinkel.nl
Timmers Medicare
Website: www.timmersmedicare.nl
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