Hieronder een (niet volledige!) lijst met organisaties waar u informatie kunt vinden over
hulpmiddelen.
LOT, de vereniging voor mantelzorgers www.demantelzorger.nl
Voor adressen en telefoonnummers van steunpunten mantelzorg bij u in de buurt:
Klik onder ‘hulp’ op ‘adressen in de buurt’
telefoonnummer 0900-20 20 496 (€ 0,10 p/m) op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur,
Patiënten verenigingen www.cg-raad.nl
Voor adressen en telefoonnummers van lid-organisaties:
Klik op het logo van de CG-raad, en daarna onder ‘alles over de CG-raad’ in de linkerkolom op
‘leden’.
www.ergotherapie.nl
Klik op ‘ergotherapie’ in de blauwe balk, en dan op ‘zoek een ergotherapeut’ om bij u in de buurt een
ergotherapeut te vinden.
Thuiszorg organisaties www.thuiszorg.nl
Klik op ‘waar kan ik terecht voor thuiszorg’
Het kenniscentrum voor revalidatie en handicap ( iRv) www.expertisecentrumhulpmiddelen.nl
Klik op: ‘vraag en antwoord’ of ‘informatie op aanvraag’.
Telefoon: 045-5237600 (gratis)
KBOHwww.kboh.nl
Onafhankelijk expertise- en informatiecentrum over hulpmiddelen en bijbehorende diensten, voor
gehandicapten en ouderen.
Klik bijvoorbeeld op ‘wonen’, ‘werk’ of ‘vervoer’.
Veilig vervoer rolstoelinzittenden www.veiligvervoer.nl
Klik op: forum).
telefoon: 0348-436700
Handywijzer www.handy-wijzer.nl
voor ondersteuning bij de keuze van een hulpmiddel
Klik op ‘classificatie’ voor zoeken op onderwerp en op ‘zoeken’ voor gericht zoeken naar een
hulpmiddel.
MEE, vereniging voor ondersteuning bij leven met een beperking www.mee.nl
MEE biedt overal in het land onafhankelijke, laagdrempelige cliëntondersteuning aan alle mensen met
een handicap, functiebeperking of chronische ziekte
Klik op: ‘waar kan ik MEE vinden’ voor een adres bij u in de buurt.
Informatie rondom beperkingen
www.langsdelevenslijn.nl
De ‘Supportbeurs’ http://sites.vnuexhibitions.com/sites/supportexpo/nl/index.asp
Deze beurs is voor iedereen met een handicap, hun partners, vrienden en/of kinderen en vindt een keer
in de twee jaar plaats in het voorjaar (eerstvolgende maal in 2006).
Vereniging Spierziekten Nederland `
www.vsn.nl
Klik op ‘hulpmiddelen’

Welzorg (ongeveer 40 vestigingen, ook verkoop)
www.welzorg.nl
Klik bijvoorbeeld op ‘productinfo’, ‘autoaanpassingen’ of ‘sport en actief’
KITTZ, het KwaliteitsInstituut voor Toegepaste Thuis Zorgvernieuwing
www.thuiszorgtechnologie.nl
Klik op: ‘catalogus’
telefoonnummer 050 36 86 225, op werkdagen van 8.30 - 13.00 uur
Ministerie van VWS www.minvws.nl
Klik op ‘dossiers’ en dan op ‘hulpmiddelen’
Expertisecentrum informele Zorg
www.eiz.nl
Klik bijvoorbeeld op ‘dossiers’ of ‘nieuwsbrief’.
www.handigeproducten.nl
Op deze website kunt u zoeken naar handige producten die u kunnen helpen als u moeite heeft een
bepaalde activiteit zelfstandig uit te voeren

