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€

Voor wie is het hulpmiddel geschikt?

Hoe wordt het hulpmiddel gebruikt en met welk doel?

Welke mogelijkheden van vergoeding zijn er?

Wie is de vergoedende instantie?

Waar dien ik de aanvraag in?

We vermelden met dit pictogram als een artikel ook in een 
kinderuitvoering of obesitasuitvoering verkrijgbaar is

Betekenis van pictogrammen

€

?

Per vergoedende instantie (gemeente, zorgverzekeraar) kunnen 
de vergoedingen en eigen bijdrage verschillen. Aan deze uitgaven 
kunnen geen rechten worden ontleend. Medipoint is niet aansprake-
lijk voor eventuele onjuistheden. Niets uit deze uitgave mag worden 
gepubliceerd of vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke schriftelijke 
toestemming van Medipoint.

inhoud
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4 Over de hulpmiddelengids

Medipoint Care Team 

Medipoint is dé plek voor advies, uitleen, verkoop en 
verhuur van zorg- en verpleeghulpmiddelen. Om u 
goed van dienst te zijn hebben wij een speciaal Care 
Team opgericht.

Het Care Team is opgericht voor zorgprofessionals zoals 
ergotherapeuten, fysiotherapeuten en transferverpleeg-
kundigen. Binnen ons Care Team heeft u één aanspreek-
punt die u graag ondersteunt bij het geven van zorg aan 
anderen, want mensen helpen is onze passie. 

Onze medewerkers informeren u over onder andere nieuwe producten en 
wijzigingen in de wet- en regelgeving. 
Meer informatie vindt u op www.medipoint.nl/zorgprofessional

Medipoint biedt u een beveiligde digitale klantenportal om snel en 
eenvoudig zorghulpmiddelen aan te vragen. De klantenportal is voorzien van 
de juiste indicatieformulieren van de zorgverzekeraars. Vraag een inlog aan 
via www.medipoint.nl of benader uw regionale Care Team consulent. 

Over de hulpmiddelengids
Met deze hulpmiddelengids willen we de weg wijzen in het grote aanbod 
hulpmiddelen dat verkrijgbaar is en aangeven welke toepassings- en 
vergoedingsmogelijkheden er zijn. We bieden een overzicht van de meest 
voorkomende hulpmiddelen die gebruikt worden om de mobiliteit en 
zelfredzaamheid te vergroten en/of de fysieke belasting te beperken.

Voor wie?
De hulpmiddelengids is bestemd voor zorgprofessionals. Met de hulp van 
deze gids kunt u op eenvoudige wijze snel opzoeken welke hulpmiddelen 
er zijn, waarvoor ze geschikt zijn en of er vergoedingsmogelijkheden zijn bij 
aanschaf.

www.medipoint.nl/zorgprofessional
www.medipoint.nl
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Hoe werkt de hulpmiddelengids?
De gids is opgedeeld in hoofdstukken, waarin de verschillende
categorieën hulpmiddelen, zoals loophulpmiddelen en hulpmiddelen  
in huis, worden behandeld.
 
Iedere categorie biedt een overzicht van de meest voorkomende hulp-
middelen die hierin zijn opgenomen met een beschrijving. De beschrijving is 
opgebouwd aan de hand van een aantal pictogrammen. De betekenis 
van deze pictogrammen vindt u in deze gids op pagina 2. 

Achterin deze hulpmiddelengids vindt u een index met alle hulpmiddelen 
in alfabetische volgorde. Daarnaast is er een index opgenomen om snel per 
vergoedingsregeling een hulpmiddel op te kunnen zoeken.

Speciale doelgroepen
We willen een toelichting geven bij de hulpmiddelen voor twee speciale 
doelgroepen: kinderen en personen met chronisch overgewicht (obesitas).

Kinderen
Hulpmiddelen, zoals rolstoelen, zijn voor kinderen verkrijgbaar in een 
aparte kindermaat. Hier wordt in deze gids rekening mee gehouden.

We vermelden in de hulpmiddelengids met een apart pictogram als 
een artikel ook in een kinderuitvoering verkrijgbaar is.

Voor informatie over kinderhulpmiddelen kunt u terecht op onze websites: 
www.kinderrevalidatie.nl of www.atlaskidtech.nl.

Obesitas
Er zijn steeds meer hulpmiddelen verkrijgbaar in een verzwaarde of 
verstevigde, extra brede uitvoering. Deze zijn uitermate geschikt voor 
cliënten met obesitas.

We vermelden in de hulpmiddelengids met een apart pictogram als 
een artikel ook in een obesitasuitvoering verkrijgbaar is. 

inhoud
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www.atlaskidtech.nl


6 Loophulpmiddelen

In onze Medipoint winkels of op www.medipoint.nl vindt u 
een uitgebreid assortiment hulpmiddelen. Indien u vragen 
heeft dan verwijzen wij u graag naar onze klantenservice 
voor advies: 0900 - 112 112 5.

1. Loophulpmiddelen 

Loophulpmiddelen helpen de gebruiker om de belasting op 
benen of voeten te verminderen of de balans te vergroten. 
In deze categorie benoemen wij de meest voorkomende
loophulpmiddelen. 

€

Voor mensen die tijdens het staan en/of lopen 
één of beide benen verminderd kunnen 
belasten of steun nodig hebben in verband 
met (lichte) evenwichtsproblemen 
of vermoeidheidsklachten.
 
Het is van belang voor de gebruiker dat 
de lengte van de wandelstok juist is. Het 
handvat moet tot aan de binnenzijde van de 
pols reiken, als de gebruiker zijn of haar arm 
langs het lichaam laat hangen. Indien een 
van beide benen steun nodig heeft, dient de 
wandelstok met de hand aan de andere zijde 
te worden vastgehouden.

Verschillende zorgverzekeraars bieden een
(gedeeltelijke) vergoeding voor een wandel-
stok vanuit het aanvullende verzekerings-
pakket. Vraag ernaar bij een Medipoint winkel 
bij u in de buurt of via onze klantenservice.

Wandelstok 

www.medipoint.nl
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€

€

Voor mensen die niet voldoende steun 
hebben aan een wandelstok, maar die wel 
zelfstandig kunnen staan.

Door de 4-poten blijft de wandelstok 4-poot 
ook staan als de gebruiker voor een handeling 
beide handen nodig heeft. Dit in tegenstelling 
tot de wandelstok.

Medipoint heeft met diverse zorg-
verzekeraars en thuiszorgorganisaties een 
korting afgesproken voor de wandelstok 
4-poot. Vraag ernaar in een winkel bij u in 
de buurt of via onze klantenservice. 

Voor mensen die niet voldoende steun 
hebben aan een wandelstok, 4-poot of 
elleboogkrukken, maar wel zelfstandig 
kunnen staan.

Een looprek is in hoogte verstelbaar. Het is 
van belang dat de lengte van het looprek juist 
is voor de gebruiker. De handvatten moeten 
tot aan de binnenzijde van de polsen reiken, 
als de gebruiker zijn of haar armen langs het 
lichaam laat hangen.

Medipoint heeft met diverse zorg-
verzekeraars en thuiszorgorganisaties een 
korting afgesproken voor het looprek. Vraag 
ernaar in een winkel bij u in de buurt of via 
onze klantenservice.

Wandelstok 
4-poot (eiffel)

Looprek

inhoud
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€

Voor mensen die één of beide benen 
verminderd kunnen belasten. Ze bieden 
zowel tijdens het staan als het lopen 
ondersteuning.

Het is van belang dat de lengte van de 
elleboogkruk(ken) juist is voor de gebruiker. 
Het handvat moet tot aan de binnenzijde van 
de pols reiken, als de gebruiker zijn of haar 
arm langs het lichaam laat hangen. Er is keuze 
tussen open en gesloten elleboogkrukken. 
Gesloten krukken vallen niet als de handgreep 
wordt losgelaten om een handeling te 
verrichten.

Als belasting van de pols problematisch is, 
dan zijn als alternatief onderarmschaalkruk-
ken of okselkrukken leverbaar. Bij onderarm-
schaalkrukken steunt de gebruiker op de 
gehele onderarm, bij okselkrukken steunt de 
gebruiker met de kruk in de okselholte.

Medipoint heeft met diverse zorgverzeke-
raars en thuiszorgorganisaties een korting 
afgesproken voor de elleboogkrukken. 
Verschillende zorgverzekeraars bieden tevens 
een vergoeding vanuit het aanvullende 
verzekeringspakket. Vraag ernaar in een 
winkel bij u in de buurt of via onze 
klantenservice.

Elleboog-
krukken
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Voor mensen die tijdens het staan en/of 
lopen steun nodig hebben in verband met 
(lichte) evenwichtsproblemen.

Het is van belang dat de hoogte van de 
handvatten juist is voor de gebruiker. De 
handvatten moeten tot aan de binnenzijde 
van de polsen reiken, als de gebruiker zijn of 
haar armen langs het lichaam laat hangen.

Een lichtgewicht rollator weegt 7 à 8 kg. 

Indien belasting van de pols problematisch is, 
de cliënt reuma heeft of een voorovergebo-
gen houding heeft, dan is als alternatief een 
rollator met onderarmschaal leverbaar. Hier is 
een aparte indicatie voor vereist.

Medipoint heeft met diverse zorgverzeke-
raars en thuiszorgorganisaties een korting 
afgesproken voor de rollator. Tevens biedt 
Medipoint een uitgebreid assortiment 
rollatoren van standaard tot lichtgewicht 
uitvoering. Vraag ernaar in een winkel bij u in 
de buurt of via onze klantenservice.

Rollator

Lichtgewicht rollator

€

Standaard rollator

Voor cliënten met obesitas zijn speciale rollatoren verkrijgbaar.

inhoud
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2. Mobiliteitshulpmiddelen 

Mobiliteitshulpmiddelen helpen de gebruiker om zich te verplaatsen 
als loophulpmiddelen niet voldoen. Dit kan door ziekte, ongeval 
en/of krachtverlies worden veroorzaakt. In dit hoofdstuk benoemen 
wij de meest voorkomende mobiliteitshulpmiddelen. 

In onze Medipoint winkels of op www.medipoint.nl vindt u 
een uitgebreid assortiment hulpmiddelen. Indien u vragen 
heeft dan verwijzen wij u graag naar onze klantenservice 
voor advies: 0900 - 112 112 5.

Voor mensen die, wegens een beperking, 
gebruik moeten maken van een mobiliteits-
hulpmiddel dat zij eventueel zelf kunnen 
voortbewegen of waarin zij geduwd worden.

Er wordt voor kortdurend gebruik 
onderscheid gemaakt tussen twee typen 
rolstoelen: de rolstoel zelfbeweger en de 
rolstoel duwmodel. 
•	 De rolstoel zelfbeweger heeft kleine 

voorwielen en grote achterwielen.
•	 Rolstoel duwmodel heeft kleine wielen 

voor en achter.

Van belang hierbij zijn zaken als de armkracht 
van de gebruiker en de draaicirkel van de 
rolstoel.

Rolstoel 

www.medipoint.nl
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€

Voor kinderen en cliënten met obesitas zijn speciale rolstoelen 
verkrijgbaar. Dit verloopt via dezelfde vergoedingsregeling als een 
standaard rolstoel voor volwassenen.

Daarnaast is het van belang welke beensteunen de gebruiker nodig 
heeft: 
•	 Standaard beensteunen:  in één stand uitgevoerd.
•	 Comfort beensteunen: beenstand kan worden ingesteld, 

waarbij het been gestrekt kan worden.
•	 Gipslade: voor een gestrekt been, bijvoorbeeld bij een gebroken 

been in gips.
•	 Amputatiesteun: steun voor de beenstomp na een amputatie.

Het gebruik van een rolstoel is onder te verdelen in de volgende 
categorieën: 
•	 Incidenteel gebruik: de gebruiker maakt alleen in bepaalde situaties 

kortdurend gebruik van de rolstoel, bijvoorbeeld bij een dagje uit.
•	 Semi-permanent gebruik: de gebruiker maakt een aantal uren 

per dag gebruik van de rolstoel.
•	 Permanent gebruik: de gebruiker maakt continu gebruik van 

de rolstoel. Hierbij is de rolstoel op maat leverbaar met alle 
benodigde instelmogelijkheden.

Gebruik tot 26 weken: De gebruiker kan de rolstoel in bruikleen 
ontvangen via de zorgverzekeraar. Aanvragen kunnen rechtstreeks 
bij Medipoint worden ingediend. Aan de hand van een aantal 
vragen wordt beoordeeld of de gebruiker in aanmerking komt voor 
het hulpmiddel en of er nog bepaalde voorwaarden aan verbonden 
zijn. Blijkt hieruit dat het hulpmiddel niet vergoed wordt, dan bieden 
wij altijd een oplossing middels de verhuur of verkoop ervan.

Gebruik langer dan 26 weken: De gebruiker kan een rolstoel 
aanvragen bij de gemeente. De richtlijnen zijn per gemeente 
verschillend. Wordt de rolstoel niet vergoed, dan bieden wij altijd 
een oplossing middels de verhuur of verkoop van het hulpmiddel.

inhoud
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Voor mensen die in verband met een 
beperkte loopfunctie of vermoeidheids-
klachten gebruik maken van een hulpmiddel 
dat lopen en fietsen vervangt.

De scootmobiel is geschikt als mobiliteits-
hulpmiddel om langere afstanden af te 
leggen. De maximale afstand is afhankelijk 
van het type scootmobiel en de accu’s die 
het bevat. Voorwaarde voor gebruik is dat de 
gebruiker zelfstandig in en uit kan stappen en 
kan deelnemen aan het verkeer.

Er is ook een opvouwbare scootmobiel, 
die geschikt is voor korte ritten met een 
maximale afstand van zo’n 15 km. Door de 
opvouwbaarheid kunnen deze scootmobie-
len gemakkelijk vervoerd worden in een auto. 
Door de kleine omvang zijn ze ook geschikt 
voor gebruik binnenshuis. Deze scootmobie-
len worden meestal niet vergoed en dienen 
op eigen kosten aangeschaft te worden.

Een scootmobiel kan worden aangevraagd 
bij de gemeente in het kader van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo).  
De richtlijnen zijn per gemeente verschillend. 
Wordt de scootmobiel niet vergoed, dan 
bieden wij altijd een oplossing middels de 
verhuur of verkoop van het hulpmiddel.

Scootmobiel 

€

Voor cliënten met obesitas zijn speciale scootmobielen verkrijgbaar. 
Dit verloopt via dezelfde vergoedingsregeling als een standaard 
scootmobiel.
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Voor mensen die afhankelijk zijn van een 
rolstoel en niet in staat zijn deze met 
handkracht voort te bewegen.

Er is onderscheid tussen gebruik binnenshuis, 
gebruik buitenshuis of beide. Hiermee hangt 
samen of de rolstoel via de voorwielen of de 
achterwielen aangedreven wordt.

Een elektrische rolstoel kan worden 
aangevraagd bij de gemeente in het kader 
van de Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo). In dit geval wordt een aanvraag 
ingediend, waarna wordt beoordeeld wat de 
best passende oplossing is voor de gebruiker.

Voor kinderen die geestelijk en/of lichamelijk 
gehandicapt zijn.

Een buggy biedt specialistische mogelijk-
heden waardoor ouders of verzorgers een 
gehandicapt kind op een goede manier 
kunnen vervoeren.

Een buggy kan worden aangevraagd bij 
de gemeente in het kader van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 
In dit geval wordt een aanvraag ingediend, 
waarna wordt beoordeeld wat de best 
passende oplossing is voor de gebruiker.

Elektrische 
rolstoel 

Buggy

€

€

inhoud
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Voor mensen met evenwichtsproblemen. De 
driewielfiets is aan te passen met hulpmotor 
voor mensen met verminderde beenkracht of 
vermoeidheidsklachten. 

Afhankelijk van het gebruik zijn deze fietsen 
uitgerust met twee wielen voor of achter. De 
dubbele wielen zorgen voor meer stabiliteit. 

Een driewielfiets kan worden aangevraagd 
bij de gemeente in het kader van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 
In dit geval wordt een aanvraag ingediend, 
waarna wordt beoordeeld wat de best 
passende oplossing is voor de gebruiker.

Driewielfiets

€
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3. Accessoires bij 
 mobiliteitshulpmiddelen
Bij mobiliteitshulpmiddelen, zoals een rolstoel of scootmobiel, zijn 
verschillende accessoires verkrijgbaar. Van de meest voorkomende 
accessoires wordt toegelicht waar ze voor gebruikt kunnen worden 
en op welke manier ze verkrijgbaar zijn. 

Voor gebruikers die in bezit zijn van een 
(elektrische) rolstoel of scootmobiel en 
onderweg hun wandelstok of krukken 
veilig mee willen nemen.

De stok- of krukkenhouder wordt aan 
het hulpmiddel, zoals een scootmobiel, 
gemonteerd. De gebruiker kan hier de 
wandelstok of elleboogkrukken in zetten 
en deze vastmaken, zodat ze er tijdens 
het rijden niet uit vallen.

De stok- of krukkenhouder kan samen met
het hulpmiddel (rolstoel of scootmobiel)
worden vergoed in het kader van de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 
In dit geval wordt een aanvraag ingediend, 
waarna wordt beoordeeld of de gebruiker in 
aanmerking komt voor het hulpmiddel.

Stok- of 
krukkenhouder

€

In onze Medipoint winkels of op www.medipoint.nl vindt u 
een uitgebreid assortiment hulpmiddelen. Indien u vragen 
heeft dan verwijzen wij u graag naar onze klantenservice 
voor advies: 0900 - 112 112 5.

inhoud

www.medipoint.nl
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Een schootkleed biedt warmte en houdt de 
benen droog bij regen. Het wordt gebruikt 
door mensen die in een mobiliteitshulp-
middel zitten, zoals een scootmobiel of een 
(elektrische) rolstoel.

De gebruiker van het mobiliteitshulpmid-
del legt het schootkleed over de benen en 
zet het vast, doorgaans met klittenband of 
clips, zodat het tijdens het rijden goed blijft 
liggen. Schootkleden zijn vaak uitgerust 
met waterdichte stof aan de buitenzijde en 
isolerend materiaal aan de binnenzijde.

Een vergoeding voor een schootkleed 
in het kader van de Wet maatschappe-
lijke ondersteuning (Wmo) verschilt per 
gemeente. Vraag naar deze vergoeding bij het 
Wmo-loket van de gemeente.

In onze Medipoint winkels of op 
www.medipoint.nl vindt u een uitgebreid 
assortiment schootkleden, overgooiers en 
voetenzakken.

Schootkleed

€

www.medipoint.nl
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Voor gebruikers van mobiliteitshulpmiddelen 
of mensen die langere tijd in een stoel zitten en 
decubitusklachten of het risico hierop hebben.

Een anti-decubitus zitkussen is een kussen 
waarop men zit om doorzitten (m.n. bij de 
zitbeenderen en de stuit) te voorkomen of te 
behandelen. Vaak ingedeeld in gewichtsklasse-
ringen. Leverbaar als foam-, gel- of luchtkussen.

Gebruik tot 26 weken: De gebruiker kan 
het kussen in bruikleen ontvangen via 
de zorgverzekeraar. Aanvragen kunnen 
rechtstreeks bij Medipoint worden ingediend. 
Aan de hand van een aantal vragen wordt 
beoordeeld of de gebruiker in aanmerking 
komt voor het hulpmiddel en of er nog 
bepaalde voorwaarden aan verbonden zijn. 
Blijkt hieruit dat het hulpmiddel niet vergoed 
wordt, dan bieden wij altijd een oplossing 
middels de verhuur of verkoop ervan.

Gebruik langer dan 26 weken: De gebruiker 
kan een zitkussen (voor in een rolstoel) 
aanvragen bij de gemeente in het kader van 
de Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo). Het kan ook als los zitkussen worden 
aangevraagd bij de zorgverzekeraar. In beide 
gevallen wordt een aanvraag ingediend, 
waarna wordt beoordeeld of de gebruiker in 
aanmerking komt voor het hulpmiddel en zo 
niet, wat de best passende oplossing is.

Anti-decubitus 
zitkussen

€

inhoud
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Voor sportbeoefening door rolstoelgebruikers.

Deze rolstoelen zijn persoonlijk aangemeten, 
met een licht frame en wendbaar om ze 
geschikt te maken voor sporten zoals 
rolstoeltennis.

Een sportrolstoel kan worden vergoed 
door de gemeente in het kader van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 
Vaak gaat dit via een budget. In dit geval 
wordt een aanvraag ingediend, waarna wordt 
beoordeeld of de gebruiker in aanmerking 
komt voor het hulpmiddel. Indien dit het 
geval is, wordt een budget toegekend, 
waarmee de gebruiker zelf een sportrolstoel 
kan kiezen.

Sport- en 
actief rolstoel

€

4. Hulpmiddelen voor actief en  
 sportief gebruik
Veel mensen stellen voor actief of sportief gebruik speciale eisen 
aan hun hulpmiddel. Of het nu gaat om actief rolstoelgebruik 
of rolstoelsport op recreatie- of topniveau, individueel of in 
teamverband, voor jong en oud. Elke rolstoelsport heeft zo zijn 
specifieke aanpassingen nodig. 
Kijk voor meer informatie op www.rolstoelsport.nl

In onze Medipoint winkels of op www.medipoint.nl vindt u 
een uitgebreid assortiment hulpmiddelen. Indien u vragen 
heeft dan verwijzen wij u graag naar onze klantenservice 
voor advies: 0900 - 112 112 5.

www.rolstoelsport.nl
www.medipoint.nl
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Voor mensen die gebruik maken van een 
rolstoel en geen gebruik kunnen maken van 
een (driewiel)fiets.

Door een handbike aan de rolstoel te 
bevestigen kan de gebruiker met de handen 
fietsen. Ook verkrijgbaar in een elektrische 
uitvoering.

Een handbike kan worden aangevraagd 
bij de gemeente in het kader van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 
In dit geval wordt een aanvraag ingediend, 
waarna wordt beoordeeld wat de best 
passende oplossing is voor de gebruiker.

Voor mensen die niet zelfstandig aan het 
verkeer kunnen deelnemen en hierdoor met 
een begeleider fietsen. Zij hebben een keuze 
om wel of niet (volledig) mee te trappen.

Er zijn hierin diverse varianten, zoals een 
tweewieltandem waar je achter elkaar zit of 
een duofiets, waarin je naast elkaar zit. 

Een duofiets/tandem kan worden 
aangevraagd bij de gemeente in het kader 
van de Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo). In dit geval wordt een aanvraag 
ingediend, waarna wordt beoordeeld wat de 
best passende oplossing is voor de gebruiker.

Handbike

Duofiets en 
tandem

€

€

inhoud
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Voor mensen met een chronisch ziektebeeld, 
optredende spasmen of gebrek aan 
beweging.

Vanuit een (rol)stoel bestaat de mogelijk-
heid tot het soepel houden van de arm- of 
beenspieren via een bewegingstrainer.  
Met een bewegingstrainer kan de gebruiker 
vanuit een (rol)stoel zijn spieren in beweging 
houden. De bewegingstrainer biedt hierbij 
trap- of handondersteuning.

Een bewegingstrainer wordt niet vergoed.  
De aanschaf is voor eigen kosten. 

Bewegings-
trainer

€

Medipoint biedt een ruim assortiment bewegingstrainers en 
hometrainers die kunnen ondersteunen tijdens revalidatie. Bezoek de 
Medipoint winkels of kijk op www.medipoint.nl voor meer informatie.

www.medipoint.nl
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5. Hulpmiddelen in huis

Om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen zijn er 
hulpmiddelen die hen daar toe in staat stellen, eventueel met de 
hulp van de verzorging.

Douche en bad
Douche- en toilethulpmiddelen helpen om veilig gebruik te maken 
van de badkamer of het toilet. Zo zijn diverse hulpmiddelen leverbaar om 
zittend te kunnen douchen. In deze categorie benoemen wij de meest 
voorkomende sanitaire hulpmiddelen. 

Bed en verzorging
Hulpmiddelen zoals hoog-laagbedden helpen u om met zo min mogelijke 
belasting te werken tijdens de verzorging van de cliënt. In deze categorie 
benoemen wij de meest voorkomende bedden en toebehoren.

Wonen
Met onderstaande hulpmiddelen ervaart de cliënt gemak en comfort in de 
eigen woonomgeving.

In onze Medipoint winkels of op www.medipoint.nl vindt u 
een uitgebreid assortiment hulpmiddelen. Indien u vragen 
heeft dan verwijzen wij u graag naar onze klantenservice 
voor advies: 0900 - 112 112 5.

inhoud
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Voor mensen die zonder een verhoging van 
het toilet moeite hebben om plaats te nemen 
en weer op te staan. 

Door het gebruik van een toiletverhoger hoeft 
geen verhoogd toilet geplaatst te worden. 
Leverbaar in verschillende hoogtes.

Gebruik tot 26 weken: De gebruiker kan 
de toiletverhoger in bruikleen ontvangen 
via de zorgverzekeraar. Aanvragen kunnen 
rechtstreeks bij Medipoint worden ingediend. 
Aan de hand van een aantal vragen wordt 
beoordeeld of de gebruiker in aanmerking 
komt voor het hulpmiddel en of er nog 
bepaalde voorwaarden aan verbonden zijn. 
Blijkt hieruit dat het hulpmiddel niet vergoed 
wordt, dan bieden wij altijd een oplossing 
middels de verhuur of verkoop ervan. 
 
Gebruik langer dan 26 weken: De gebruiker 
kan een toiletverhoger aanvragen bij de 
gemeente. De richtlijnen zijn per gemeente 
verschillend. Wordt de toiletverhoger niet 
vergoed, dan bieden wij altijd een oplossing 
middels de verhuur of verkoop van het 
hulpmiddel.

Toiletverhoger

€

5.1 Douche en bad

Douche- en toilethulpmiddelen helpen om veilig gebruik te maken 
van de badkamer of het toilet. Er zijn op het gebied van hulpmidde-
len om zittend te kunnen douchen diverse hulpmiddelen leverbaar. 
In deze categorie benoemen wij de meest voorkomende sanitaire 
hulpmiddelen. 
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Voor mensen die zonder een verhoging van 
het toilet moeite hebben om plaats te nemen 
en weer op te staan en hierbij armsteunen 
nodig hebben. 

Eenvoudig over het toilet te plaatsen door het 
lichtgewicht frame. Verstelbaar in verschillen-
de hoogtes.

Gebruik tot 26 weken: De gebruiker kan 
de overzettoiletstoel in bruikleen ontvangen 
via de zorgverzekeraar. Aanvragen kunnen 
rechtstreeks bij Medipoint worden ingediend. 
Aan de hand van een aantal vragen wordt 
beoordeeld of de gebruiker in aanmerking 
komt voor het hulpmiddel en of er nog 
bepaalde voorwaarden aan verbonden zijn. 
Blijkt hieruit dat het hulpmiddel niet vergoed 
wordt, dan bieden wij altijd een oplossing 
middels de verhuur of verkoop ervan. 
 
Gebruik langer dan 26 weken: De gebruiker 
kan een overzettoiletstoel aanvragen bij de 
gemeente. De richtlijnen zijn per gemeente 
verschillend. Wordt de overzettoiletstoel niet 
vergoed, dan bieden wij altijd een oplossing 
middels de verhuur of verkoop van het 
hulpmiddel.

Overzet-
toiletstoel

€

In de Medipoint winkels en op www.medipoint.nl vindt u een uitgebreid 
assortiment douche- en toilethulpmiddelen. Onze medewerkers geven 
u graag persoonlijk advies over de mogelijkheden.

inhoud

www.medipoint.nl
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Voor mensen die tijdens het staan een of 
beide benen verminderd kunnen belasten of 
steun nodig hebben in verband met (lichte) 
evenwichtsproblemen en/of vermoeidheids-
klachten.

Vooral in kleine badkamers en sommige 
douchecabines nuttig in het gebruik. 
Door anti-slip pootjes veilig in gebruik. 
Douchekrukken zijn in de regel in hoogte 
verstelbaar.

Gebruik tot 26 weken: De gebruiker kan 
de douchekruk in bruikleen ontvangen 
via de zorgverzekeraar. Aanvragen kunnen 
rechtstreeks bij Medipoint worden ingediend. 
Aan de hand van een aantal vragen wordt 
beoordeeld of de gebruiker in aanmerking 
komt voor het hulpmiddel en of er nog 
bepaalde voorwaarden aan verbonden zijn. 
Blijkt hieruit dat het hulpmiddel niet vergoed 
wordt, dan bieden wij altijd een oplossing 
middels de verhuur of verkoop ervan.

Gebruik langer dan 26 weken: De gebruiker 
kan een douchekruk aanvragen bij de 
gemeente. De richtlijnen zijn per gemeente 
verschillend. Wordt de douchekruk niet 
vergoed, dan bieden wij altijd een oplossing 
middels de verhuur of verkoop van het 
hulpmiddel.

Douchekruk

€

In de Medipoint winkels en op www.medipoint.nl vindt u een uitgebreid 
assortiment douche- en toilethulpmiddelen. Onze medewerkers geven 
u graag persoonlijk advies over de mogelijkheden.

www.medipoint.nl
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Voor mensen voor wie een douchekruk niet 
voldoet omdat ze steun nodig hebben van 
een rugleuning en armsteunen.

Veilig onder de douche zonder te lang 
hoeven te staan of het risico te lopen om 
uit te glijden.

Gebruik tot 26 weken: De gebruiker kan 
de douchestoel in bruikleen ontvangen 
via de zorgverzekeraar. Aanvragen kunnen 
rechtstreeks bij Medipoint worden ingediend. 
Aan de hand van een aantal vragen wordt 
beoordeeld of de gebruiker in aanmerking 
komt voor het hulpmiddel en of er nog 
bepaalde voorwaarden aan verbonden zijn. 
Blijkt hieruit dat het hulpmiddel niet vergoed 
wordt, dan bieden wij altijd een oplossing 
middels de verhuur of verkoop ervan.

Gebruik langer dan 26 weken: De gebruiker 
kan een douchestoel aanvragen bij de 
gemeente. De richtlijnen zijn per gemeente 
verschillend. Wordt de douchestoel niet 
vergoed, dan bieden wij altijd een oplossing 
middels de verhuur of verkoop van het 
hulpmiddel.

Douchestoel

€

In de Medipoint winkels en op www.medipoint.nl vindt u een uitgebreid 
assortiment douche- en toilethulpmiddelen. Onze medewerkers geven 
u graag persoonlijk advies over de mogelijkheden.

inhoud
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Voor mensen die niet voldoende hebben 
aan een douchestoel vanwege een beperkte 
sta-functie.

Door de verrijdbaarheid van de douchestoel 
kan de gebruiker makkelijker verzorgd en 
verplaatst worden.

Gebruik tot 26 weken: De gebruiker kan 
de verrijdbare douchestoel in bruikleen 
ontvangen via de zorgverzekeraar. Aanvragen 
kunnen rechtstreeks bij Medipoint worden 
ingediend. Aan de hand van een aantal 
vragen wordt beoordeeld of de gebruiker in 
aanmerking komt voor het hulpmiddel en of 
er nog bepaalde voorwaarden aan verbonden 
zijn. Blijkt hieruit dat het hulpmiddel niet 
vergoed wordt, dan bieden wij altijd een 
oplossing middels de verhuur of verkoop 
ervan.

Gebruik langer dan 26 weken: De gebruiker 
kan een verrijdbare douchestoel aanvragen 
bij de gemeente. De richtlijnen zijn per 
gemeente verschillend. Wordt de verrijdbare 
douchestoel niet vergoed, dan bieden wij 
altijd een oplossing middels de verhuur of 
verkoop van het hulpmiddel.

Verrijdbare 
douchestoel

€
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Voor mensen die geheel van zorg afhankelijk 
zijn. 

Hulpmiddel voor verzorgende om te kunnen 
helpen met de benodigde zorg tijdens 
douchen en aankleden.

Een kantelbare douchestoel kan worden 
aangevraagd bij de gemeente in het kader 
van de Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo). In dit geval wordt een aanvraag 
ingediend, waarna wordt beoordeeld of 
de gebruiker in aanmerking komt voor het 
hulpmiddel.

€

Kantelbare 
douchestoel

inhoud
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Voor mensen die niet meer zelfstandig naar 
het toilet kunnen en niet staand kunnen 
douchen. 

Onder de zitting kan een toiletemmer 
worden geplaatst. De douche- en toiletstoel 
kan ook boven het toilet worden geplaatst. 
De douche- en toiletstoel is, naar gelang 
de behoefte van de gebruiker, verkrijgbaar 
als vast model of op wielen en met vaste of 
opklapbare armleuningen.

Gebruik tot 26 weken: De gebruiker kan de 
douche- en toiletstoel in bruikleen ontvangen 
via de zorgverzekeraar. Aanvragen kunnen 
rechtstreeks bij Medipoint worden ingediend. 
Aan de hand van een aantal vragen wordt 
beoordeeld of de gebruiker in aanmerking 
komt voor het hulpmiddel en of er nog 
bepaalde voorwaarden aan verbonden zijn. 
Blijkt hieruit dat het hulpmiddel niet vergoed 
wordt, dan bieden wij altijd een oplossing 
middels de verhuur of verkoop ervan.

Gebruik langer dan 26 weken: De gebruiker 
kan een douche- en toiletstoel aanvragen 
bij de gemeente. De richtlijnen zijn per 
gemeente verschillend. Wordt de douche- en 
toiletstoel niet vergoed, dan bieden wij altijd 
een oplossing middels de verhuur of verkoop 
van het hulpmiddel.

Douche- en 
toiletstoel 

€

In de Medipoint winkels en op www.medipoint.nl vindt u een uitgebreid 
assortiment douche- en toilethulpmiddelen. Onze medewerkers geven 
u graag persoonlijk advies over de mogelijkheden.

www.medipoint.nl
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Voor mensen die niet zelfstandig naar het 
toilet kunnen of niet tijdig bij het toilet 
kunnen komen, bijvoorbeeld ’s nachts.

Verkrijgbaar in zowel een standaard 
uitvoering, als in hoogte verstelbaar of 
verrijdbaar. Onder de zitting hangt een emmer 
die met een deksel afgesloten kan worden.

Gebruik tot 26 weken: De gebruiker kan 
de toiletstoel in bruikleen ontvangen via 
de zorgverzekeraar. Aanvragen kunnen 
rechtstreeks bij Medipoint worden ingediend. 
Aan de hand van een aantal vragen wordt 
beoordeeld of de gebruiker in aanmerking 
komt voor het hulpmiddel en of er nog 
bepaalde voorwaarden aan verbonden zijn. 
Blijkt hieruit dat het hulpmiddel niet vergoed 
wordt, dan bieden wij altijd een oplossing 
middels de verhuur of verkoop ervan. 

Gebruik langer dan 26 weken: De 
gebruiker kan een toiletstoel aanvragen bij de 
gemeente. De richtlijnen zijn per gemeente 
verschillend. Wordt de toiletstoel niet 
vergoed, dan bieden wij altijd een oplossing 
middels de verhuur of verkoop van het 
hulpmiddel.

Toiletstoel

€

Voor cliënten met obesitas zijn toiletstoelen verkrijgbaar. Dit verloopt 
via dezelfde vergoedingsregeling als een standaard toiletstoel.

In de Medipoint winkels en op www.medipoint.nl vindt u een uitgebreid 
assortiment douche- en toilethulpmiddelen. Onze medewerkers geven 
u graag persoonlijk advies over de mogelijkheden.

inhoud
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Voor mensen die moeite hebben in of uit bad 
te stappen.

Hulpmiddel om veilig te kunnen wassen/
douchen in het bad. De gebruiker moet 
voldoende evenwicht hebben om stabiel op 
de plank te kunnen zitten. 

Gebruik tot 26 weken: De gebruiker kan 
de badplank in bruikleen ontvangen via 
de zorgverzekeraar. Aanvragen kunnen 
rechtstreeks bij Medipoint worden ingediend. 
Aan de hand van een aantal vragen wordt 
beoordeeld of de gebruiker in aanmerking 
komt voor het hulpmiddel en of er nog 
bepaalde voorwaarden aan verbonden zijn. 
Blijkt hieruit dat het hulpmiddel niet vergoed 
wordt, dan bieden wij altijd een oplossing 
middels de verhuur of verkoop ervan.

Gebruik langer dan 26 weken: De 
gebruiker kan een badplank aanvragen bij de 
gemeente. De richtlijnen zijn per gemeente 
verschillend. Wordt de badplank niet vergoed, 
dan bieden wij altijd een oplossing middels 
de verhuur of verkoop van het hulpmiddel.

Badplank

€

In de Medipoint winkels en op www.medipoint.nl vindt u een uitgebreid 
assortiment douche- en toilethulpmiddelen. Onze medewerkers geven 
u graag persoonlijk advies over de mogelijkheden.

www.medipoint.nl
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Voor mensen die moeite hebben om in of uit 
bad te stappen.

Er zijn zowel badliften die zelfstandig te 
bedienen zijn als badliften die door een 
verzorgende bediend kunnen worden. 
Werking op hydraulische basis, elektrische 
basis of op basis van lucht.

Een badlift kan worden aangevraagd bij 
de gemeente in het kader van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 
In dit geval wordt een aanvraag ingediend, 
waarna wordt beoordeeld of de gebruiker in 
aanmerking komt voor het hulpmiddel.

Badlift

€

In de Medipoint winkels en op www.medipoint.nl vindt u een uitgebreid 
assortiment douche- en toilethulpmiddelen. Onze medewerkers geven 
u graag persoonlijk advies over de mogelijkheden.

inhoud
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Voor mensen die door balansproblemen 
steun nodig hebben in de badkamer of op 
het toilet bij gaan zitten en weer opstaan.

Wandbeugels zijn leverbaar in verschillende 
uitvoeringen en afmetingen. 

Een wandbeugel kan worden aangevraagd 
bij de gemeente in het kader van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 
In dit geval wordt een aanvraag ingediend, 
waarna wordt beoordeeld of de gebruiker in 
aanmerking komt voor het hulpmiddel.

Wandbeugel

€

In de Medipoint winkels en op www.medipoint.nl vindt u een uitgebreid 
assortiment douche- en toilethulpmiddelen. Onze medewerkers geven 
u graag persoonlijk advies over de mogelijkheden.

www.medipoint.nl
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5.2 Bed en verzorging

Hulpmiddelen zoals hoog-laagbedden helpen u om met zo min 
mogelijke belasting te werken tijdens de verzorging van de cliënt. 
Hier benoemen wij een hoog-laagbed en toebehoren.

Voor mensen die verzorging nodig hebben 
op bed. Door de hoog-laagfunctie vergemak-
kelijkt het werk van de verzorgende en kan de 
cliënt gemakkelijker in en uit bed stappen.

Een bijpassend matras wordt meegeleverd. Een 
hoog-laagbed wordt geleverd met bedhekken, 
waardoor de gebruiker niet uit bed kan vallen. 

Gebruik tot 26 weken: De gebruiker kan 
het hoog-laagbed in bruikleen ontvangen 
via de zorgverzekeraar. Aanvragen kunnen 
rechtstreeks bij Medipoint worden ingediend. 
Aan de hand van een aantal vragen wordt 
beoordeeld of de gebruiker in aanmerking 
komt voor het hulpmiddel en of er nog 
bepaalde voorwaarden aan verbonden zijn. 
Blijkt hieruit dat het hulpmiddel niet vergoed 
wordt, dan bieden wij altijd een oplossing 
middels de verhuur of verkoop ervan.

Gebruik langer dan 26 weken: De 
gebruiker kan een hoog-laagbed aanvragen 
bij de zorgverzekeraar. In dit geval wordt 
een aanvraag ingediend, waarna wordt 
beoordeeld of de gebruiker in aanmerking 
komt voor het hulpmiddel en zo niet, wat de 
best passende oplossing is.

Hoog-laagbed 

€

Voor cliënten met 
obesitas en voor 
kinderen zijn er speciale 
hoog-laagbedden 
verkrijgbaar. Dit verloopt 
via dezelfde vergoedings-
regeling als een standaard 
hoog-laagbed.
Voor lange mensen: met 
een bedverlenger kan een 
(uitleen)bed maximaal 20 
cm verlengd worden.

inhoud
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Voor mensen die een hoog-laagbed nodig 
hebben, wordt een standaard matras 
automatisch bijgeleverd. Bij risico op of 
behandeling van decubitus is een anti- 
decubitusmatras noodzakelijk. 

Een statisch anti-decubitusmatras verdeelt de 
druk op het lichaam. 

Gebruik tot 26 weken: De gebruiker kan 
het matras in bruikleen ontvangen via 
de zorgverzekeraar. Aanvragen kunnen 
rechtstreeks bij Medipoint worden ingediend. 
Aan de hand van een aantal vragen wordt 
beoordeeld of de gebruiker in aanmerking 
komt voor het hulpmiddel en of er nog 
bepaalde voorwaarden aan verbonden zijn. 
Blijkt hieruit dat het hulpmiddel niet vergoed 
wordt, dan bieden wij altijd een oplossing 
middels de verhuur of verkoop ervan.

Gebruik langer dan 26 weken: De gebruiker 
kan een matras aanvragen bij de zorgverze-
keraar. In dit geval wordt een aanvraag 
ingediend, waarna wordt beoordeeld of 
de gebruiker in aanmerking komt voor het 
hulpmiddel en zo niet, wat de best passende 
oplossing is.

Matras  
(anti-decubitus)

€

In de Medipoint winkels en op www.medipoint.nl vindt u luxe verpleeg-
bedden en comfortabele matrassen. Onze medewerkers geven u graag 
persoonlijk advies over de mogelijkheden.

www.medipoint.nl
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Voor mensen die behoefte hebben aan 
decubituspreventie.

Een luchtwisselmatras is leverbaar in 
verschillende klasseringen. Het biedt optimale 
drukverlaging, stimulatie en doorbloeding en 
effectieve stabilisatie. 

Gebruik tot 26 weken: De gebruiker kan het 
luchtwisselmatras in bruikleen ontvangen 
via de zorgverzekeraar. Aanvragen kunnen 
rechtstreeks bij Medipoint worden ingediend. 
Aan de hand van een aantal vragen wordt 
beoordeeld of de gebruiker in aanmerking 
komt voor het hulpmiddel en of er nog 
bepaalde voorwaarden aan verbonden zijn. 
Blijkt hieruit dat het hulpmiddel niet vergoed 
wordt, dan bieden wij altijd een oplossing 
middels de verhuur of verkoop ervan.

Gebruik langer dan 26 weken: De gebruiker 
kan een luchtwisselmatras aanvragen 
bij de zorgverzekeraar. In dit geval wordt 
een aanvraag ingediend, waarna wordt 
beoordeeld of de gebruiker in aanmerking 
komt voor het hulpmiddel en zo niet, wat de 
best passende oplossing is.

Luchtwissel-
matras

€

inhoud
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Voor mensen die onvoldoende kracht hebben 
om zonder hulp in bed van houding te 
veranderen of om overeind te komen.

Een bedheffer wordt meestal geleverd op een 
H-voet standaard. Als de gebruiker de triangel 
die aan de bedheffer hangt vastpakt, biedt 
deze steun voor het wisselen van houding in 
bed of om overeind te komen.

Gebruik tot 26 weken: De gebruiker kan 
de bedheffer in bruikleen ontvangen via 
de zorgverzekeraar. Aanvragen kunnen 
rechtstreeks bij Medipoint worden ingediend. 
Aan de hand van een aantal vragen wordt 
beoordeeld of de gebruiker in aanmerking 
komt voor het hulpmiddel en of er nog 
bepaalde voorwaarden aan verbonden zijn. 
Blijkt hieruit dat het hulpmiddel niet vergoed 
wordt, dan bieden wij altijd een oplossing 
middels de verhuur of verkoop ervan.

Gebruik langer dan 26 weken: De 
gebruiker kan een bedheffer aanvragen 
bij de zorgverzekeraar. In dit geval wordt 
een aanvraag ingediend, waarna wordt 
beoordeeld of de gebruiker in aanmerking 
komt voor het hulpmiddel en zo niet, wat de 
best passende oplossing is.

Bedheffer  
(“Papegaai”)

€
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Voor mensen die thuis medicatie of vloei-
stoffen via een infuus krijgen toegediend.

De infuusstandaard is een verrijdbaar 
statief op wieltjes, waar de infuuszakken 
aan gehangen worden. Door meervoudige 
ophangpunten kunnen meer infuuszakken 
tegelijk worden opgehangen.

Gebruik tot 26 weken: De gebruiker kan 
de infuusstandaard in bruikleen ontvangen 
via de zorgverzekeraar. Aanvragen kunnen 
rechtstreeks bij Medipoint worden ingediend. 
Aan de hand van een aantal vragen wordt 
beoordeeld of de gebruiker in aanmerking 
komt voor het hulpmiddel en of er nog 
bepaalde voorwaarden aan verbonden zijn. 
Blijkt hieruit dat het hulpmiddel niet vergoed 
wordt, dan bieden wij altijd een oplossing 
middels de verhuur of verkoop ervan.

Gebruik langer dan 26 weken: De gebruiker 
kan een infuusstandaard aanvragen bij 
de zorgverzekeraar. In dit geval wordt 
een aanvraag ingediend, waarna wordt 
beoordeeld of de gebruiker in aanmerking 
komt voor het hulpmiddel en zo niet, wat de 
best passende oplossing is.

Infuus-
standaard

€

inhoud
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Voor mensen die zittend verzorgd moeten 
worden. 

Hulpmiddel om met behulp van een kussen 
een zithouding in bed aan te nemen. 

Gebruik tot 26 weken: De gebruiker kan 
de rugsteun in bruikleen ontvangen via 
de zorgverzekeraar. Aanvragen kunnen 
rechtstreeks bij Medipoint worden ingediend. 
Aan de hand van een aantal vragen wordt 
beoordeeld of de gebruiker in aanmerking 
komt voor het hulpmiddel en of er nog 
bepaalde voorwaarden aan verbonden zijn. 
Blijkt hieruit dat het hulpmiddel niet vergoed 
wordt, dan bieden wij altijd een oplossing 
middels de verhuur of verkoop ervan.

Gebruik langer dan 26 weken: De vergoeding 
is afhankelijk van de zorgverzekeraar. Voor meer 
informatie kan men terecht in de Medipoint 
winkels of bij onze klantenservice.

Voor mensen waarbij druk van een deken of 
laken op de benen/voeten voorkomen moet 
worden.

Een frame dat boven de benen geplaatst kan 
worden en voorkomt dat de deken op de 
benen of voeten drukt.

Gebruik tot 26 weken: De gebruiker kan 
de dekenboog in bruikleen ontvangen via 
de zorgverzekeraar. Aanvragen kunnen 
rechtstreeks bij Medipoint worden ingediend. 
Aan de hand van een aantal vragen wordt 

Rugsteun

Dekenboog

€

€
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beoordeeld of de gebruiker in aanmerking 
komt voor het hulpmiddel en of er nog 
bepaalde voorwaarden aan verbonden zijn. 
Blijkt hieruit dat het hulpmiddel niet vergoed 
wordt, dan bieden wij altijd een oplossing 
middels de verhuur of verkoop ervan.

Gebruik langer dan 26 weken: De vergoeding 
is afhankelijk van de zorgverzekeraar. Voor meer 
informatie kan men terecht in de Medipoint 
winkels of bij onze klantenservice.

Ter ondersteuning van algemene dagelijkse 
levensverrichtingen (ADL) voor mensen die 
bedlegerig zijn. 

Een bedleestafel is in hoogte verstelbaar. Het 
werkblad kan gekanteld worden. 

Gebruik tot 26 weken: De gebruiker kan 
de bedleestafel in bruikleen ontvangen 
via de zorgverzekeraar. Aanvragen kunnen 
rechtstreeks bij Medipoint worden ingediend. 
Aan de hand van een aantal vragen wordt 
beoordeeld of de gebruiker in aanmerking 
komt voor het hulpmiddel en of er nog 
bepaalde voorwaarden aan verbonden zijn. 
Blijkt hieruit dat het hulpmiddel niet vergoed 
wordt, dan bieden wij altijd een oplossing 
middels de verhuur of verkoop ervan.

Gebruik langer dan 26 weken: De 
gebruiker kan een bedleestafel aanvragen 
bij de zorgverzekeraar. Vervolgens wordt 
beoordeeld of men ervoor in aanmerking 
komt.

Dekenboog
(vervolg)

Bedleestafel

€

inhoud
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Voor mensen die het bed niet kunnen of 
mogen verlaten en voor vrouwen die thuis 
bevallen.

Naast de stalen bedpan is er ook een 
slofmodel voor gebruikers met heup- of 
rugklachten. 

Gebruik tot 26 weken: De gebruiker kan 
de ondersteek in bruikleen ontvangen via 
de zorgverzekeraar. Aanvragen kunnen 
rechtstreeks bij Medipoint worden ingediend. 
Aan de hand van een aantal vragen wordt 
beoordeeld of de gebruiker in aanmerking 
komt voor het hulpmiddel en of er nog 
bepaalde voorwaarden aan verbonden zijn. 
Blijkt hieruit dat het hulpmiddel niet vergoed 
wordt, dan bieden wij altijd een oplossing 
middels de verhuur of verkoop ervan.

Gebruik langer dan 26 weken: De vergoeding 
is afhankelijk van de zorgverzekeraar. Voor meer 
informatie kan men terecht in de Medipoint 
winkels of bij onze klantenservice.

Geschikt voor mensen die tijdelijk verlichting 
nodig hebben bij het zitten.

Gebruik tot 26 weken: De gebruiker kan de 
windring/luchtring in bruikleen ontvangen 
via de zorgverzekeraar. Aanvragen kunnen 
rechtstreeks bij Medipoint worden ingediend. 
Aan de hand van een aantal vragen wordt 
beoordeeld of de gebruiker in aanmerking 
komt voor het hulpmiddel en of er nog 
bepaalde voorwaarden aan verbonden zijn. 

Ondersteek

Windring/
luchtring

€

€
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Blijkt hieruit dat het hulpmiddel niet vergoed 
wordt, dan bieden wij altijd een oplossing 
middels de verhuur of verkoop ervan.

Gebruik langer dan 26 weken: De vergoeding 
is afhankelijk van de zorgverzekeraar. Voor meer 
informatie kan men terecht in de Medipoint 
winkels of bij onze klantenservice.

Voor mensen die tijdelijke (beperkte) zorg op 
bed nodig hebben en voor vrouwen die thuis 
bevallen.

Meestal voldoen vier bedverhogers, maar 
bij een bed met een middenpoot of een 
boxspring kunnen er meer nodig zijn. 

Gebruik tot 26 weken: De gebruiker kan 
de bedverhogers in bruikleen ontvangen 
via de zorgverzekeraar. Aanvragen kunnen 
rechtstreeks bij Medipoint worden ingediend. 
Aan de hand van een aantal vragen wordt 
beoordeeld of de gebruiker in aanmerking 
komt voor het hulpmiddel en of er nog 
bepaalde voorwaarden aan verbonden zijn. 
Blijkt hieruit dat het hulpmiddel niet vergoed 
wordt, dan bieden wij altijd een oplossing 
middels de verhuur of verkoop ervan.

Gebruik langer dan 26 weken: De vergoeding 
is afhankelijk van de zorgverzekeraar. Voor meer 
informatie kan men terecht in de Medipoint 
winkels of bij onze klantenservice.

Bedverhogers

€

Windring/
luchtring
(vervolg)

inhoud
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5.3 Wonen

Met onderstaande hulpmiddelen ervaart de cliënt gemak en 
comfort in de eigen woonomgeving.

Voor mensen die problemen hebben bij 
het zitten wat niet opgelost kan worden 
met een stoel die voldoet aan de normale 
ergonomische eisen.

Een aangepaste stoel is een stoel die is 
aangepast aan de functiebeperkingen van 
de gebruiker. 

Wanneer er problemen zijn bij het zitten 
die niet opgelost kunnen worden met een 
ergonomische stoel, dan kan dit een indicatie 
zijn voor vergoeding door de zorgverzekeraar. 
In dit geval wordt een aanvraag ingediend, 
waarna een indicatie wordt gesteld.

In onze Medipoint winkels of op 
www.medipoint.nl vindt u een uitgebreid 
assortiment zitoplossingen.

Aangepaste 
stoel

€

Voor cliënten met obesitas is een speciale aangepaste stoel leverbaar.

www.medipoint.nl
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Voor mensen die zich zittend door het huis 
verplaatsen met behulp van de voeten 
(trippelen).

De stoelen zijn uitgevoerd met zwenkwielen 
en hebben een met de hand bedienbaar 
remsysteem, zodat de gebruiker veilig op 
kan staan. Sommige stoelen zijn in hoogte 
verstelbaar. Bij een arthrodesestoel kan een 
deel van de zitting omlaag worden gezet bij 
gebruikers met een stijve heup. 

Gebruik tot 26 weken: De gebruiker kan de 
trippelstoel of arthrodesestoel in bruikleen 
ontvangen via de zorgverzekeraar. Aanvragen 
kunnen rechtstreeks bij Medipoint worden 
ingediend. Aan de hand van een aantal 
vragen wordt beoordeeld of de gebruiker in 
aanmerking komt voor het hulpmiddel en of er 
nog bepaalde voorwaarden aan verbonden zijn. 
Blijkt hieruit dat het hulpmiddel niet vergoed 
wordt, dan bieden wij altijd een oplossing 
middels de verhuur of verkoop ervan.

Gebruik langer dan 26 weken: De gebruiker 
kan het hulpmiddel aanvragen bij de 
zorgverzekeraar. Vervolgens wordt beoordeeld 
of men ervoor in aanmerking komt.

Voor mensen waarbij er problemen zijn met 
het verrijden van grotere hulpmiddelen, zoals 
rolstoelen en tilliften over drempels. 

Een drempelhulp kan geplaatst worden indien 
de vaste drempel niet hoger is dan 6 cm 
maximaal.

Trippelstoel/
Arthrodese-
stoel

Drempelhulp

€

inhoud
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Gebruik tot 26 weken: De gebruiker kan 
de drempelhulp in bruikleen ontvangen 
via de zorgverzekeraar. Aanvragen kunnen 
rechtstreeks bij Medipoint worden ingediend. 
Aan de hand van een aantal vragen wordt 
beoordeeld of de gebruiker in aanmerking 
komt voor het hulpmiddel en of er nog 
bepaalde voorwaarden aan verbonden zijn. 
Blijkt hieruit dat het hulpmiddel niet vergoed 
wordt, dan bieden wij altijd een oplossing 
middels de verhuur of verkoop ervan.

Gebruik langer dan 26 weken: De vergoeding 
is afhankelijk van de zorgverzekeraar.
Voor meer informatie kan men terecht in de 
Medipoint winkels of bij onze klantenservice.

ADL hulpmiddelen zijn handige hulpmiddelen 
voor mensen die problemen hebben met 
bepaalde handelingen tijdens het dagelijkse 
leven. 

Er zijn hulpmiddelen op het gebied van eten, 
persoonlijke verzorging, huishouden en 
vrijetijdsbesteding, zoals aangepast bestek 
voor reumapatiënten of een kaarthouder voor 
bij een kaartspel.

Verschillende zorgverzekeraars bieden 
een (gedeeltelijke) vergoeding voor ADL 
hulpmiddelen vanuit het aanvullende 
verzekeringspakket. Vraag ernaar bij een 
Medipoint winkel bij u in de buurt of via 
onze klantenservice.

Hulpmiddelen 
bij algemene 
dagelijkse 
levensverrich-
tingen (ADL)

€

€

Drempelhulp
(vervolg)



Samen met uw zorgverzekeraar heeft Medipoint kortingsafspraken 
gemaakt voor sta-opstoelen.

Zorgverzekerden 
ontvangen bij Medipoint:
•	 Hoge korting
•	 Ergonomisch advies
•	 Demonstratie en passing
•	 Geen bijkomende kosten 

voor levering en instructie
•	 24 uur per dag, 7 dagen 

per week technische 
service

Voor meer informatie bezoek 
de winkel bij u in de buurt. 
Onze winkelmedewerkers 
helpen u graag verder. 

Voor de winkeladressen 
bezoekt u www.medipoint.nl

Sta-opstoelen met hoge korting

inhoud
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6. Hulpmiddelen bij de verzorging

Hulpmiddelen bij de verzorging helpen zorgprofessionals om 
mensen met verminderde lichamelijke functies beter te kunnen 
verzorgen. Ook verhogen ze vaak de veiligheid, bijvoorbeeld bij 
transfers. In deze categorie benoemen wij de meest voorkomende 
hulpmiddelen.

In onze Medipoint winkels of op www.medipoint.nl vindt u 
een uitgebreid assortiment hulpmiddelen. Indien u vragen 
heeft dan verwijzen wij u graag naar onze klantenservice 
voor advies: 0900 - 112 112 5.

Voor mensen die zichzelf niet kunnen 
verplaatsen van bijvoorbeeld het bed naar 
toilet. Er wordt een onderscheid gemaakt 
tussen een actieve en een passieve tillift. 
Een tillift moet bediend worden door een 
verzorger die vakbekwaam is in het bedienen 
van een patiëntenlift. Deze verzorger dient 
op de hoogte te zijn van de inhoud van de 
gebruiksinstructie.

Bij een actieve tillift heeft de gebruiker nog 
een sta-functie. Door middel van een tilband 
wordt hij verplaatst. Verder moet de gebruiker 
voldoende rompstabiliteit hebben en geen 
problemen met het schoudergewricht, anders 
wordt een passieve tillift aanbevolen. 

Tillift

Actieve tillift

www.medipoint.nl
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€

Bij een passieve tillift kan de gebruiker zichzelf 
niet verplaatsen en heeft geen stafunctie. 
Bij deze lift wordt ook een sling met de juiste 
maatvoering aangevraagd.

Daarnaast kan bij de passieve tillift ook een 
speciale toiletsling voor bij toiletgebruik of 
een amputatiesling (bij een beenamputatie) 
worden gebruikt.

Gebruik tot 26 weken: De gebruiker kan de 
tillift in bruikleen ontvangen via de zorgverze-
keraar. Aanvragen kunnen rechtstreeks bij 
Medipoint worden ingediend. Aan de hand 
van een aantal vragen wordt beoordeeld 
of de gebruiker in aanmerking komt voor 
het hulpmiddel en of er nog bepaalde 
voorwaarden aan verbonden zijn. Blijkt hieruit 
dat het hulpmiddel niet vergoed wordt, dan 
bieden wij altijd een oplossing middels de 
verhuur of verkoop ervan.
 
Gebruik langer dan 26 weken: De gebruiker 
kan de tillift aanvragen bij de gemeente 
in het kader van de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo). In dit geval wordt 
een aanvraag ingediend, waarna wordt 
beoordeeld of de gebruiker in aanmerking 
komt voor het hulpmiddel en zo niet, wat de 
best passende oplossing is.

inhoud
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Voor mensen die zittend een transfer kunnen 
maken tussen bijvoorbeeld bed en rolstoel.

De gebruiker heeft voor deze transfer een 
goede rompbalans en kracht in de armen 
nodig. Tijdens het schuiven moet het zitvlak 
enigszins van de plank opgeduwd worden. 
Het object waarnaar verplaatst wordt moet 
altijd lager zijn dan dat van het vertrekpunt.

Gebruik tot 26 weken: De gebruiker kan 
de transferplank in bruikleen ontvangen 
via de zorgverzekeraar. Aanvragen kunnen 
rechtstreeks bij Medipoint worden ingediend. 
Aan de hand van een aantal vragen wordt 
beoordeeld of de gebruiker in aanmerking 
komt voor het hulpmiddel en of er nog 
bepaalde voorwaarden aan verbonden zijn. 
Blijkt hieruit dat het hulpmiddel niet vergoed 
wordt, dan bieden wij altijd een oplossing 
middels de verhuur of verkoop ervan.

Gebruik langer dan 26 weken: De 
gebruiker kan de transferplank aanvragen 
bij de gemeente in het kader van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 
In dit geval wordt een aanvraag ingediend, 
waarna wordt beoordeeld of de gebruiker in 
aanmerking komt voor het hulpmiddel en zo 
niet, wat de best passende oplossing is.

Transferplank 
(glijplank)

€



49Bel 0900 - 112 112 5 voor meer informatie

Voor mensen die met hulp staand een 
transfer kunnen maken tussen bijvoorbeeld 
bed en rolstoel.

Het is hierbij van belang dat de gebruiker wel 
een goede sta-functie heeft. Een draaischijf is 
ook leverbaar met een opstabeugel als hulp 
bij het opstaan.

Gebruik tot 26 weken: De gebruiker kan 
de draaischijf in bruikleen ontvangen via 
de zorgverzekeraar. Aanvragen kunnen 
rechtstreeks bij Medipoint worden ingediend. 
Aan de hand van een aantal vragen wordt 
beoordeeld of de gebruiker in aanmerking 
komt voor het hulpmiddel en of er nog 
bepaalde voorwaarden aan verbonden zijn. 
Blijkt hieruit dat het hulpmiddel niet vergoed 
wordt, dan bieden wij altijd een oplossing 
middels de verhuur of verkoop ervan.

Draaischijf

€

inhoud
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Voor mensen die bij transfers en/of 
positiewisseling in bed hulp nodig hebben.

Een glijlaken is alleen te gebruiken in het 
bed. Het is geen transferhulpmiddel. Met het 
glijlaken is iemand makkelijk te draaien of 
te verplaatsen. Het is verkrijgbaar in diverse 
maten.

Gebruik tot 26 weken: De gebruiker kan 
het glijlaken in bruikleen ontvangen via 
de zorgverzekeraar. Aanvragen kunnen 
rechtstreeks bij Medipoint worden ingediend. 
Aan de hand van een aantal vragen wordt 
beoordeeld of de gebruiker in aanmerking 
komt voor het hulpmiddel en of er nog 
bepaalde voorwaarden aan verbonden zijn. 
Blijkt hieruit dat het hulpmiddel niet vergoed 
wordt, dan bieden wij altijd een oplossing 
middels de verhuur of verkoop ervan.

Gebruik langer dan 26 weken: Verschillende 
zorgverzekeraars bieden een (gedeeltelijke) 
vergoeding vanuit het verzekeringspakket.  
Vraag ernaar bij een Medipoint winkel bij u in 
de buurt of via onze klantenservice.

Glijlaken/
glijzeil

€
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€

7. Overzicht van vergoedingen

Nederland kent verschillende regelgevingen voor vergoeding van 
zorghulpmiddelen. De uitvoering van deze regelgevingen ligt bij de 
gemeente of de zorgverzekeraar.

Indien u vragen heeft dan helpt het Medipoint Care Team u graag.
Het Care Team is op de hoogte van alle vergoedingsmogelijkheden.

Zorgverzekeraars sluiten overeenkomsten af met één of meerdere 
leveranciers. Medipoint heeft met vele zorgverzekeraars overeenkom-
sten voor de dienstverlening en levering van kortdurende en 
langdurende zorghulpmiddelen. Onder kortdurend wordt verstaan: 
maximaal 26 weken. De hulpmiddelen kan men lenen in alle 
Medipoint winkels en uitleenpunten. Bezoek www.medipoint.nl voor 
een overzicht van locaties en openingstijden. Voor de cliënt die leent, 
zijn hieraan geen kosten verbonden.

Er is een landelijk vastgestelde lijst van hulpmiddelen die geleend 
kunnen worden. Veel voorkomende uitleenartikelen zijn bedverho-
gers bij zwangerschap en hoog-laagbedden bij verzorging thuis. 

De volledige lijst van uitleenartikelen vindt u op blz. 58. 
De vergoeding van diverse hulpmiddelen voor langdurig gebruik in 
de thuissituatie valt eveneens onder de zorgverzekering. 

Zorgverzekering
De vergoedingen voor de regeling zorgverzekering worden uitgevoerd 
door de zorgverzekeraar. Via de zorgverzekeraar kunt u meer 
informatie verkrijgen over de zorghulpmiddelen die vergoed worden. 
Voor de verstrekking heeft de zorgverzekeraar afspraken gemaakt 
met één of meerdere leveranciers.

inhoud
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De hulpmiddelen die via de zorgverzekering worden vergoed staan 
op een landelijk vastgestelde lijst: de regeling zorgverzekering. Hierin 
is vastgelegd welke hulpmiddelen binnen de basisverzekering vallen. 
Dit zijn zorghulpmiddelen zoals een trippelstoel, een hoog-laagbed 
of een aangepaste stoel. De volledige lijst van hulpmiddelen die in het 
kader van de regeling zorgverzekering worden vergoed staat op blz. 62.

De vergoedende instantie is de zorgverzekeraar.

Een aanvraag voor een kortdurend of langdurend hulpmiddel 
kan rechtstreeks worden ingediend bij Medipoint. Medipoint 
regelt de vergoeding en afronding samen met de zorgverzekeraar. 
Vraag ernaar bij een Medipoint winkel bij u in de buurt of via onze 
klantenservice.

€

?

Wet maatschappelijke ondersteuning
De vergoedingen voor revalidatiehulpmiddelen vallende binnen 
de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) worden uitgevoerd 
door de gemeente. De gemeente heeft hierover afspraken gemaakt 
met één of meerdere leveranciers.

€ De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is erop gericht 
dat burgers optimaal kunnen deelnemen aan de samenleving. Als 
onderdeel hiervan worden diverse hulpmiddelen vergoed. Dit zijn 
onder andere mobiliteitshulpmiddelen zoals handbewogen en 
elektrische rolstoelen, scootmobielen, driewielfietsen en hulp-
middelen in de woning, zoals douche- en toiletstoelen, badliften, 
badplanken en tilliften. 

De volledige lijst van hulpmiddelen die in het kader van de Wmo 
worden vergoed staat op blz. 60.

Het is mogelijk dat de gemeente een eigen bijdrage vraagt bij 
gebruik van een hulpmiddel.
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De vergoedende instantie is de gemeente, die verantwoordelijk is 
voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo).

Het Wmo-loket van de gemeente kan informatie geven over de 
exacte aanvraagprocedure. Na het indienen van de aanvraag volgt 
beoordeling door de gemeente. Hierin wordt vastgesteld of het 
hulpmiddel inderdaad noodzakelijk is en zo ja, wat een passend en 
toereikend hulpmiddel is. De gemeente laat u vervolgens weten of 
de aanvraag wordt toegewezen. 

Onze klantenservice (0900 - 112 112 5) kan u desgewenst van meer 
informatie voorzien.

€

?

Particuliere aanschaf
Niet altijd is vergoeding van een hulpmiddel mogelijk. Dit kan 
bijvoorbeeld het geval zijn als het hulpmiddel niet in een van 
de vergoedingsregelingen voorkomt of als vergoeding van het 
hulpmiddel door de vergoedende instantie is afgewezen. 
In dat geval kunt u besluiten om het hulpmiddel zelf aan te schaffen 
of te huren. Meer informatie over de mogelijkheden vindt u in de 
Medipoint winkel bij u in de buurt. Bezoek www.medipoint.nl voor 
de winkel bij u in de buurt.

Belastingaftrek
Onder bepaalde omstandigheden kunnen de kosten voor een 
hulpmiddel als aftrekpost bij de belasting opgevoerd worden. De 
belastingdienst kan hierover meer informatie verstrekken. Kijk op 
www.belastingdienst.nl voor meer informatie.

inhoud
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Medipoint is dé plek voor advies, uitleen, verkoop en verhuur van zorg- en 
verpleeghulpmiddelen. U vindt deze producten in onze webshop, maar u 
kunt natuurlijk ook terecht in één van onze winkels. Maar we doen meer: 
we helpen u ook na te gaan welke vergoedingsregeling van toepassing is. 

Medipoint is onderdeel van Medux, net als Harting-Bank, Emcart, Ligtvoet 
en Vitalis.

Wilt u eenvoudig en veilig een hulpmiddel huren, kopen of lenen? 
Bestel dan via www.medipoint.nl

8. Medipoint: contact en bereikbaarheid

Eén loket voor advies, koop, huur en uitleen

www.medipoint.nl
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HUREN
De slimme optie voor 

tijdelijk gebruik

KOPEN
Bekijk de aanbiedingen 

nu online

LENEN
Tot 26 weken gratis 

hulpmiddelen

ZOEKEN
Zoek het hulpmiddel 

dat u nodig heeft

PRODUCTEN
Alle producten over-

zichtelijk gerangschikt

inhoud
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9. Index alfabetisch

In deze index vindt u alle hulpmiddelen en aanverwante producten 
uit deze gids opgenomen op alfabetische volgorde. Op deze manier 
kunt u snel een hulpmiddel vinden. 

Voor een persoonlijk advies over vergoedingen verwijzen wij u 
graag naar onze klantenservice: 0900 - 112 112 5.

Hulpmiddel Pagina

Aangepaste stoel 42
ADL hulpmiddelen 44
Anti-decubitus zitkussen 17
Badlift 31
Badplank 30
Bedheffer (papegaai) 36
Bedleestafel 39
Bedverhogers 41
Bewegingstrainer 20
Buggy 13
Dekenboog 38
Douchekruk 24
Douchestoel 25-27
Douche/toiletstoel 28
Draaischijf 49
Drempelhulp 43
Driewielfiets 14
Driewielfiets elektrisch 14
Duofiets/Tandem 19
Elleboogkruk (open en gesloten) 8
Elleboogkruk onderarmschalen 8
Elektrische rolstoel 13
Glijlaken 50
Glijplank 48

Klik
op een
hulp-

middel
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Hulpmiddel Pagina

Handbike 19 
Hoog-laagbed 33
Infuusstandaard 37
Kinderrolstoel 10
Looprek 7
Luchtwisselmatras 35
Matras/matras AD 34
Okselkrukken 8
Ondersteek 40
Overzettoiletstoel 23
Rollator 9
Rollator lichtgewicht 9
Rollator onderarmschalen 9
Rolstoel zelfbeweger 10
Rolstoel duwmodel 10
Rugsteun 38
Schootkleed 16
Scootmobiel 12
Sportrolstoel/vast frame actief 18
Stokhouder 15
Tillift actief 46
Tillift passief 46
Tilband 46
Toiletsling 47
Toiletstoel 29
Toiletverhoger 22
Transferplank 48
Trippelstoel 43
Wandbeugel 32
Wandelstok 6
Wandelstok 4-poot (eiffel) 7
Zitkussen (anti-decubitus) 17

inhoud
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10. Index zorgverzekeraar  
       producten kortdurend
In deze index zijn de artikelen opgenomen die verkrijgbaar zijn 
in de uitleen. Deze artikelen mogen maximaal 26 weken geleend 
worden. Houd er rekening mee dat als een hulpmiddel langer nodig 
is, deze tijdig bij de juiste instantie wordt aangevraagd. 

Voor een persoonlijk advies over vergoedingen verwijzen wij u 
graag naar onze klantenservice: 0900 - 112 112 5.

Hulpmiddel Pagina

Badplank 30
Bedheffer (papegaai) 36
Bedleestafel  39
Bedverhogers 41
Dekenboog 38
Douchekruk 24
Douchestoel 25-27
Douche/toiletstoel 28
Draaischijf 49
Drempelhulp 43
Glijlaken 50
Hoog-laagbed 33
Infuusstandaard 37
Luchtwisselmatras 35
Matras/matras AD 34
Ondersteek 40
Overzettoiletstoel 23
Rolstoel zelfbeweger 10
Rolstoel duwmodel 10
Rugsteun 38
Tillift actief 46
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Hulpmiddel Pagina

Tillift passief 46 
Tilband 46
Toiletsling 47 
Toiletstoel 29
Toiletverhoger 22
Transferplank 48
Trippelstoel 43
Windring/luchtring 40 
Zitkussen (anti-decubitus) 17

inhoud
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11. Index Wmo-producten

In deze index zijn de artikelen opgenomen die verkrijgbaar zijn 
via de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Deze artikelen 
worden in bruikleen verstrekt en dienen weer ingeleverd te worden 
als het gebruik niet langer nodig is. Per gemeente kan de verstrek-
king van een hulpmiddel verschillen.

Voor een persoonlijk advies over vergoedingen verwijzen wij u 
graag naar onze klantenservice: 0900 - 112 112 5.

Hulpmiddel Pagina

Badlift 31
Badplank 30
Buggy 13
Douchekruk 24
Douchestoel 25-27
Douche/toiletstoel 28
Draaischijf 49
Driewielfiets 14
Driewielfiets elektrisch 14
Duofiets/Tandem 19
Elektrische rolstoel 13
Handbike 19
Kinderrolstoel 10
Overzettoiletstoel 23
Rolstoel zelfbeweger 10
Rolstoel duwmodel 10
Schootkleed 16
Scootmobiel 12
Sportrolstoel/vast frame actief 18
Stokhouder 15
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Hulpmiddel Pagina

Tillift actief 46
Tillift passief 46
Toiletsling 47
Toiletstoel 29
Toiletverhoger 22
Transferplank 48
Zitkussen (anti-decubitus) 17

inhoud
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12. Index zorgverzekeraar 
      producten langdurend
In deze index zijn de artikelen opgenomen die verkrijgbaar zijn via 
de zorgverzekeraar. Hulpmiddelen kunt u via een verwijsbriefje van 
de huisarts of specialist aanvragen. De vergoeding verschilt per 
verzekeraar en per aanvullend pakket. 

Voor een persoonlijk advies over vergoedingen verwijzen wij u graag 
naar onze klantenservice: 0900 - 112 112 5.

Hulpmiddel Pagina

Aangepaste stoel 42
Bedheffer (papegaai) 36
Bedleestafel 39
Dekenboog 38
Glijlaken 50
Hoog-laagbed 33
Infuusstandaard 37
Luchtwisselmatras 35
Matras/matras AD 34
Trippelstoel 43
Zitkussen (anti-decubitus) 17
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Wilt u een extra Hulpmiddelengids bestellen?
Stuur een e-mail naar: marketing@medipoint.nl

inhoud

mailto:marketing@medipoint.nl


•	 Grootste aanbieder van zorg- en comforthulpmiddelen van Nederland.
•	 U heeft bij Medipoint een vast aanspreekpunt.
•	 Medipoint attendeert u graag op mogelijke vergoedingen.
•	 Overzichtelijke webshop om uw aanvraag direct te regelen.
•	 Kom vandaag nog voor een vrijblijvend bezoek in één van onze winkels.

Voor meer informatie bezoek de 
winkel bij u in de buurt. Onze 
winkelmedewerkers helpen u 
graag verder. 

Voor de winkeladressen bezoekt u 
www.medipoint.nl

Meer dan een 
thuiszorgwinkel

Eén aanspreekpunt,
                 zo geregeld!

Medipoint, meer dan een 
thuiszorgwinkel

http://www.medipoint.nl
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