Mogelijke hulpmiddelen voor thuis
Locatie St. Elisabeth
Inhoudsopgave

Klik op het onderwerp om verder te gaan.

Hulpmiddelen
1. Loop- en bewegingshulpmiddelen
2. Douche- en toilethulpmiddelen
3. Bed
4. Verzorging
Tot slot
Belangrijke telefoonnummers

1
1
2
2
2
2
2

U bent in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, locatie St. Elisabeth opgenomen op etage B,
Traumachirurgie. Tijdens uw verblijf hebt u enkele leefregels meegekregen voor het herstel in de
komende periode thuis. Vragen hierover kunt u aan de verpleegkundige stellen.
In deze brochure vindt u een overzicht van de meest voorkomende hulpmiddelen die u kunt gebruiken bij
uw herstel. De transferverpleegkundige bespreekt, als dat nodig is, met u wat de benodigde
hulpmiddelen zijn voor uw thuissituatie. Ook kan ze u voorzien van professioneel advies en u
ondersteunen bij het regelen van bepaalde zaken. In overleg met u kan een aanvraagformulier door de
transferverpleegkundige worden ingevuld. Meer informatie over de transferverpleegkundige leest u in de
folder ‘Transferpunt’.
Ook de fysiotherapeut kan u adviseren over de meest geschikte loop- en bewegingshulpmiddelen voor u.

Hulpmiddelen
De hulpmiddelen die zijn weergeven in deze brochure kunt u op verschillende manieren verkrijgen. Een
aantal hulpmiddelen zijn alleen maar verkrijgbaar door ze te kopen. Als u lid bij een thuiszorgorganisatie
bent, kunt u sommige hulpmiddelen gratis lenen. Zonder lidmaatschap kunnen hiervoor kosten in
rekening worden gebracht. Sommige hulpmiddelen worden alleen op indicatie geleverd.
In de hoofdgang op locatie St. Elisabeth (Medische Boulevard) bevindt zich onder andere een
Thuiszorgwinkel (Thebe/Medipoint).

Per vergoedende instantie (gemeente, zorgverzekeraar) kunnen de vergoedingen en eigen bijdrage
verschillen. Kijk voor actuele prijzen en hoe u deze kunt aanschaffen op de website van de verschillende
thuiszorgwinkels of informeer bij een thuiszorgwinkel bij u in de buurt. Ziektenkostenverzekeringen
handteren dezelfde onkostenvergoedingen voor leenartikelen.
1.

Loop- en bewegingshulpmiddelen
 Wandelstok;

Een vierpoot (Eifel) is bruikbaar voor mensen die onvoldoende steun hebben aan een
wandelstok, maar die wel zelfstandig kunnen staan.


(elleboog) krukken;
meer informatie vindt u in de brochure ’Mobiliseren met





looprek;
rollator;
rolstoel.

krukken’

Een drempelhulp kan ook een oplossing bieden om uw woning toegankelijker te maken.
1

2.

3.

4.

Douche- en toilethulpmiddelen
 douchestoel/douchekruk;
 badplank;
 gipshoezen;
 toiletverhoger;
 wandbeugel;
 toilet-/po-stoel;
 urinaal /damesurinaal;
 teenwasser op steel.

Bed





Verstelbaar bed;
bedheffer/papegaai;
bedverhoger;

Verzorging





schoenlepel;
sokaantrekker;
‘helping’ hand

Tot slot
Het is soms belangrijk om vooraf te informeren bij uw gemeente of ziektekostenverzekering wat u
wel/niet vergoed krijgt. Afhankelijk van uw ziektekostenverzekering wordt er om een machtiging
gevraagd waarmee u bepaalde hulpmiddelen vergoedt krijgt. (Voor sommige hulpmiddelen is een
machtiging noodzakelijk) De transferverpleegkundige kan u hierbij helpen als dit bij u van toepassing is.
Elke thuiszorgwinkel kan u verder informeren over het gebruik van deze hulpmiddelen.

Belangrijke telefoonnummers
Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis
Locatie St. Elisabeth (algemeen):

(013) 539 13 13

Etage B, kamer 1 t/m 16:
(traumachirurgie)

(013) 539 21 31

Heelkunde, 22.426 10-15
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