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Ik heb een hulpmiddel nodig
Er zijn veel hulpmiddelen om uw leven gemakkelijker te maken. Bijvoorbeeld:
hulpmiddelen voor het huishouden, zoals grijpers, kookplaatbeveiligers en stastoelen
hulpmiddelen om mobiel te blijven, zoals een rollator of een rolstoel
hulpmiddelen om in contact te blijven met anderen, zoals personenalarmering en
aangepaste telefoons
Kijk op Hulpmiddelenwijzer.nl wat u nodig heeft en waar u op moet letten als u een hulpmiddel
zelf aanschaft. Of vraag advies aan uw huisarts of aan een ergotherapeut. Wilt u leren
omgaan met een hulpmiddel? Een ergotherapeut kan u helpen.
Hulpmiddelen kunt u vaak de eerste 6 maanden lenen bij de thuiszorgwinkel. Bijvoorbeeld bij
Vivent Zorgwinkel, Welzorg of Medipoint.
Heeft u langere tijd een hulpmiddel nodig? Maak dan een afspraak met de afdeling Wmo van
de gemeente. Samen met u kijken ze wat er mogelijk is. Bijvoorbeeld een rolstoel of een
traplift.
Sommige hulpmiddelen worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Vraag uw zorgverzekeraar
naar de mogelijkheden.

Gemeente 's-Hertogenbosch - hulpmiddelen
Voor hulpmiddelen voor langer dan zes maanden maakt u een afspraak met een Wmoconsulent.
Wolvenhoek 1
5211 HH s-Hertogenbosch
073 615 51 55
www.s-hertogenbosch.nl/hulpmiddelen
Gemeente 's-Hertogenbosch - Wmo
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is er voor iedereen die zo lang mogelijk thuis
wil blijven wonen en wil meedoen in de maatschappij.
Wolvenhoek 1
5211 HH s-Hertogenbosch
073 615 51 55
www.s-hertogenbosch.nl/wmo
Vivent - zorgwinkel
Producten en hulpmiddelen op het gebied van mobiliteit, gezondheid en zelfredzaamheid.
Henri Dunantstraat 1
5223 GZ s-Hertogenbosch
088 007 11 00
www.vivent.medicura.nl
Welzorg
Aanbieder van mobiliteitshulpmiddelen, woningaanpassingen, autoaanpassingen en
verbeteren van toegankelijkheid.
088 001 67 00
www.welzorg.nl
Zorgkaart Nederland - ergotherapeuten 's-Hertogenbosch
www.zorgkaartnederland.nl/ergotherapeut/s-hertogenbosch
Medipoint - winkel en uitleenpunt
088 10 20 100
www.medipoint.nl
Hulpmiddelenwijzer
www.hulpmiddelenwijzer.nl
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