Hulpmiddelen en verpleegartikelen bij de thuiszorgwinkel
Omschrijving
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 Wmo-loket elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen.

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 hulpmiddelen en verpleegartikelen 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.

Indicatie nodig
Voor het lenen van de meeste hulpmiddelen/verpleegartikelen heeft u geen 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.
Hulpmiddelen en verpleegartikelen lenen waarbij geen indicatie nodig is:
• Artrodese stoel
• Badplank
• Douchestoel
• Drempelhulp
• Bedheffer/papegaai
• Bedtafel
• Gipssteun
• Bedverhogers
• Infuusstandaard
• Ondersteek
• Dekensteun
• Luchtring
• Elleboogkrukken
• Okselkruk
• Rolstoel
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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:
• Drempelhulp
• Toiletstoel
• Vaste douchestoel
• Overtoiletstoel
• Draaischijf
• Rolstoel en handbewogen rolstoel (alleen bij frequent gebruik)
• Patiëntenlift
De volgende hulpmiddelen vallen onder algemeen gebruikelijke voorzieningen en worden
niet vergoed door de Mo
• Badplank
• Losse douchestoel/krukje
• Toiletverhoger
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.

Aanvraagprocedure
Voor meer informatie, advies en aanvragen kunt u contact opnemen met Wmo-loket elz,
startpunt voor welzijn, zorg en wonen. U kunt ook rechtstreeks telefonisch contact opnemen,
een e-mail sturen of tijdens openingsuren een bezoek brengen aan de thuiszorgwinkel. De
medewerker van de thuiszorgwinkel kan u deskundig advies geven.

Breng- en ophaalservice
Uitleenartikelen kunt u zelf ophalen bij de thuiszorgwinkel. De artikelen zijn doorgaans op
voorraad. Wanneer dit niet het geval is wordt dit zo snel mogelijk geregeld. Grote artikelen
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worden meestal thuisbezorgd. Op vertoon van een geldig legitimatiebewijs kunt u bij een
vestiging een hulpmiddel ophalen.

Spoedbezorging
Enkele hulpmiddelen en verpleegartikelen kunnen met spoed bij u thuis geleverd worden. U
dient hiervoor telefonisch contact op te nemen met de desbetreffende leverancier.
Voor langdurig gebruik van hulpmiddelen/verpleegartikelen dient u vroegtijdig een beroep te
doen op uw zorgverzekeraar of Wmo-loket elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen.

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.
Sinds 1 januari 2013 wordt een vergoeding gevraagd bij de uitleen van de “lopende
hulpmiddelen”. Alleen als je lid bent van Thebe worden deze hulpmiddelen gratis vergoed.
De vergoeding voor het lenen van hulpmiddelen via het WMO is maximaal € 17,50 per 4
weken en wordt geïnd door het CAK.
Meer vragen?
Als u meer vragen heeft, neem dan contact op met het Wmo loket.
Wmo-loket elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen
Bereikbaarheid Wmo-loket elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen
Telefoon:
076-5024025 (werkdagen 9.00 – 12.00 uur)
Email:
elz@etten-leur.nl
Website:
www.etten-leur.nl

Locatie Etten-Leur
Loket:

Bezoekadres:

Locatie Zundert
Loket:

Bezoekadres:

Op woensdag tussen 9.00-12.00 uur kunt u zonder afspraak
binnen lopen. Op de andere dagen en in de middag werken wij
op afspraak.
Stadskantoor Etten-Leur
Roosendaalseweg 4
4875 AA Etten-Leur

Op maandag, woensdag en vrijdag tussen 9.00-12.00 uur kunt
u zonder afspraak binnen lopen. Op dinsdag en donderdag en
in de middag werken wij op afspraak.
Gezondheidscentrum De Welborg
Welborg 14
4881 CZ Zundert

Websites:
www.etten-leur.nl
www.regelhulp.nl
www.steffie.nl Steffie legt moeilijke dingen makkelijk uit
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Leverancier
Medipoint/Thebe (winkel en uitleen)
Adres:
Kerkwerve 50
4873 CJ Etten-Leur
Telefoon:
088-1020100
Email:
info@medipoint.nl
Internet:
www.medipoint.nl
Folder beschikbaar: ja
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 09.00-17.30 uur
Bij technische storingen, reparatie en onderhoudsbeurten:
Voor alle vragen over storingen en reparaties kunt u ons 24 uur per dag, 7 dagen per week
bereiken op:
Service telefoon: 088-1020100
Mediplus Hulpmiddelen (ook via Froeling & Partners, de Welborg 2, Zundert en via de
vraagwinkel, Bredaseweg 10, Zundert)
Adres:
Ettensebaan 27
4813 AH Breda
Telefoon:
076-7115100
Email:
info@medi-plus.nl
Internet:
www.mediplus.nl
Folder beschikbaar: ja
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 09.00-17.30 uur
Zaterdag 10.00-16.00 uur
Zorgoutlet Brabant (gebruikte en budgethulpmiddelen)
Adres:
Heksenkruid 1-5
4823 JL Breda
Telefoon:
06-34700208
Email:
zorgoutletbrabant@gmail.com
Website:
www.zorgoutletbrabant.nl
Folders beschikbaar: ja
Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag 10.00-17.30 uur
Zaterdag 10.00-14.00 uur
Ben Hoppenbrouwers Senioren Hulpmiddelen
Adres:
Wildertsedijk 7
4881 ET Zundert
Telefoon:
076-5973351
Email:
info@bhkeukens.nl
Website:
www.bhkeukens.nl
Folders beschikbaar: ja
Openingstijden:
Maandag 13.00-17.30 uur
Dinsdag tot en met vrijdag 9.00-17.30
Zaterdag 09.00-16.30 uur
Mobiliteit & Comfort (verhuur en verkoop ook tweedehands)
Adres:
Bisschopsmolenstraat 91
4876 AJ Etten-Leur
Telefoon:
076-5089939
Email:
info@mobiliteitencomfort.nl
Website:
www.mobiliteitencomfort.nl
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Folders beschikbaar:
Openingstijden:

ja
Dinsdag tot en met vrijdag 09.00-17.00 uur
Zaterdag 09.30-16.00 uur

Avoord Zundert
Adres:

Bredaseweg 10 (residence De Wissel)
4881 DE Zundert
Telefoon:
076-5326160
Email:
devraagwinkel@avoord.nl
Website:
www.devraagwinkel.nl
Folder beschikbaar: ja
Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag 9.30-17.30 uur
Zaterdag 9.00-16.00 uur
Cliënten Service Bureau 0800-2200220
Techzorg
Adres:

Akkerstraat 18
4921 KP Made
Telefoon:
0162-222000
06-53276030
Email:
info@techzorg.nl
Internet:
www.techzorg.nl
Folder beschikbaar: ja
Openingstijden:
op afspraak aan huis of bovenstaand adres
Meyra (Breda)
Adres:

Brugsteen 8
4815 PL Breda
Telefoon:
076-5310620
Email:
breda@meyra.nl
Internet:
www.meyra.nl
Folder beschikbaar: nee
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 08.30-17.00 uur
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