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Over welk thema zoekt u informatie? > Woonomgeving en vervoer > Slecht ter been > Hulpmiddelen

Heeft u hulpmiddelen nodig voor uzelf?
Heeft u met spoed hulpmidddelen nodig? Bijvoorbeeld omdat u thuis komt na een
ziekenhuisopname? Dan kunt u deze (meestal gratis) per direct lenen bij het uitleenpunt van
een thuiszorgorganisatie. Het gaat dan bijvoorbeeld om een rolstoel, een toiletverhoger, een
douchestoel of een drempelhulp. Vraag bij uw zorgverzekering na bij welke
thuiszorgorganisatie u tijdelijke hulpmiddelen (gratis) kunt lenen.
Via Coherente kunt u maximaal een week gratis een rolstoel lenen voor bijvoorbeeld een
uitstapje.
Heeft u voor langere tijd een rolstoel nodig? Ga voor informatie en advies naar het
Zorgadviespunt (ZAP) van de gemeente Ouder-Amstel. Het ZAP bespreekt samen met u wat
de beste oplossing is en of u een rolstoel of ander vervoermiddel via de gemeente krijgt.
Een ergotherapeut kan u helpen bij de keuze van het juiste hulpmiddel. Daarnaast kan een
ergotherapeut uitleg geven over het gebruik van een hulpmiddel. Een ergotherapeut bij u in
de buurt vindt u op Zorgkaart Nederland.
Coherente
Bezoekadres
Diedrick van Haarlemstraat 3
1191 AX Ouderkerk aan de Amstel
Postadres
Postbus 63
1190 AB Ouderkerk aan de Amstel
020 496 36 73
info@coherente.nl
www.coherente.nl
Zorgadviespunt Ouder-Amstel (ZAP)

Telefonisch bereikbaar: 9.00 – 10.30 uur.
Inloopspreekuur:
dinsdag van 11.00 – 12.00 uur
locatie: gemeentehuis, Ouderkerk aan de Amstel
donderdag 11.00 – 12.00 uur
locatie: Dorpshuis, Duivendrecht
020 496 21 21
zorgadviespunt@ouder-amstel.nl
www.ouder-amstel.nl/zorgadviespunt
Zorgkaart Nederland - ergotherapeuten
www.zorgkaartnederland.nl/ergotherapeut
Wilt u snel om hulp kunnen roepen?
Misschien bent u geholpen met personenalarmering. Dit is een alarmeringssysteem om bij
nood hulp in te schakelen. Bijvoorbeeld als u in huis bent gevallen of u zich plotseling niet
goed voelt. U kunt dag en nacht een meldpost waarschuwen. Dit doet u via een knop in uw
huis of via een zender om uw nek, pols of broekriem. Of u gebruikt een mobiele telefoon.
Heeft u personenalarmering nodig? Informeer bij uw zorgverzekeraar of u een deel van de
kosten vergoed krijgt. Soms kan de gemeente u helpen met de kosten.
U kunt personenalarmering aanvragen via thuiszorgorganisaties.
Neem contact op met Stichting ATA om personenalarmering aan te vragen.
Zijn de kosten te hoog voor u? Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden een deel van
de kosten, ook als er geen medische noodzaak is. Neem hiervoor contact op met uw
zorgverzekeraar.
Stichting ATA - personenalarmering
020 592 3131
www.atapersonenalarmering.nl
Heeft u blijvend een vervoermiddel nodig om in en om uw woning te bewegen?
Ga voor informatie en advies naar het Zorgadviespunt (ZAP) van de gemeente Ouder-Amstel. U bespreekt
samen wat de beste oplossing is en of u een rolstoel of ander vervoermiddel via de gemeente kan krijgen.

Zorgadviespunt Ouder-Amstel (ZAP)

Telefonisch bereikbaar: 9.00 – 10.30 uur.
Inloopspreekuur:
dinsdag van 11.00 – 12.00 uur
locatie: gemeentehuis, Ouderkerk aan de Amstel
donderdag 11.00 – 12.00 uur
locatie: Dorpshuis, Duivendrecht
020 496 21 21
zorgadviespunt@ouder-amstel.nl
www.ouder-amstel.nl/zorgadviespunt
Heeft u voor langere tijd hulpmiddelen nodig?
Heeft u voor langere tijd een rolstoel nodig? Ga voor informatie en advies naar het
Zorgadviespunt (ZAP) van de gemeente Ouder-Amstel. Daar bespreekt u samen wat de
beste oplossing is en of u een rolstoel of ander vervoermiddel via de gemeente kunt krijgen.
Zorgadviespunt Ouder-Amstel (ZAP)
Telefonisch bereikbaar: 9.00 – 10.30 uur.
Inloopspreekuur:
dinsdag van 11.00 – 12.00 uur
locatie: gemeentehuis, Ouderkerk aan de Amstel
donderdag 11.00 – 12.00 uur
locatie: Dorpshuis, Duivendrecht
020 496 21 21
zorgadviespunt@ouder-amstel.nl
www.ouder-amstel.nl/zorgadviespunt
Hulpwijzer Ouder-Amstel is ontwikkeld in opdracht van de gemeente Ouder-Amstel in
samenwerking met vele organisaties en instellingen.
Over Hulpwijzer Ouder-Amstel

