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Heeft u hulpmiddelen nodig voor uzelf?
Kijk op de Hulpmiddelenwijzer van Vilans welke hulpmiddelen er bestaan. Scouters biedt
toegankelijke informatie, onafhankelijk advies en hulpmiddelen voor en door mensen met een
blessure of handicap.
Hulpmiddelen als een rolstoel, douchestoel of een tillift, leent u de eerste 6 maanden bij
Medipoint.
Soms kunt u ook hulpmiddelen lenen van uw zorgverzekeraar. Kijk voor uitgebreide informatie
over hulpmiddelen op de website van de gemeente.
Wilt u advies bij het kiezen van een hulpmiddelen? Of wilt u leren omgaan met een
hulpmiddel? Een ergotherapeut kan u helpen.
De Zorggroep - ergotherapie
Hof te Berkel 1-9
5961 KX Horst
088 610 19 74
ergotherapie.venray-horst@dezorggroep.nl
www.dezorggroep.nl/ergotherapie

Ergotherapiepraktijk Domi
Maak altijd eerst een afspraak, want er is niet altijd iemand op de praktijk aanwezig in verband
met huisbezoeken.
Keizersveld 9E
5803AM Venray
06 22 69 81 46
ergotherapiepraktijkdomi@outlook.com
www.ergotherapiepraktijkdomi.nl | Venray
Ergotherapiepraktijk Venray
Judith Bouten: 06 49 63 79 26
Martine Josten: 06 12 30 00 40
Buitenlust 19A
5803 AZ Venray
info@ergotherapiepraktijk-venray.nl
www.ergotherapiepraktijk-venray.nl
Knooppunt, Centrum voor Gezondheid
Langstraat 54
5801 AE Venray
0478 72 99 32
info@knooppunt-centrum.nl
www.knooppunt-centrum.nl
Medipoint - Groene Kruis
Schoolstraat 7
5801 BN Venray
088 102 01 00
www.medipoint.nl
Medipoint - hulpmiddelen outlet
www.medipoint.nl/hulpmiddelenoutlet
Proteion - ergotherapie
0475 58 74 83
ergotherapie@proteion.nl
www.proteion.nl/zorgvragers/behandeling/ergotherapie
Hulpmiddelenwijzer - koken
www.hulpmiddelenwijzer.nl/koken
Scouters
www.scouters.nl
Tweedehands Hulpmiddelen

059 838 07 17
info@tweedehandshulpmiddelen.nl
www.tweedehandshulpmiddelen.nl
Zorgoutlet
www.zorgoutlet.nl

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.
M-Alert
Neutronenlaan 84
5405 NH Uden
0413 27 31 55
info@m-alert.nl
www.m-alert.nl
Proteion - personenalarmering
088 850 00 00
info@proteion.nl
www.proteion.nl/personenalarmering
Groene Kruis - personenalarmering
088 610 88 61
www.dezorggroep.nl/personenalarmering

Heeft u blijvend een vervoermiddel nodig om in en om uw
woning te bewegen?
Misschien komt u in aanmerking voor een vervoermiddel via de gemeente. Neem hiervoor
contact op met het Schakelplein. Heeft u een rollator nodig? Die schaft u zelf aan. U kunt een
rollator ook huren bij Medipoint. Als u lid bent, kunt u gratis een rollator lenen.
Gemeente Venray - Schakelplein

Neemt u telefonisch contact op? Kies dan voor '1' in het menu.
0478 52 33 33
schakelplein@venray.nl
www.venray.nl
Medipoint - Groene Kruis
Schoolstraat 7
5801 BN Venray
088 102 01 00
www.medipoint.nl

Heeft u voor langere tijd hulpmiddelen nodig?
Bel met het Schakelplein van de gemeente. Zij helpen u verder. Of kijk op de website van de
gemeente voor meer informatie.
Gemeente Venray - Schakelplein
Neemt u telefonisch contact op? Kies dan voor '1' in het menu.
0478 52 33 33
schakelplein@venray.nl
www.venray.nl
Medipoint - Groene Kruis
Schoolstraat 7
5801 BN Venray
088 102 01 00
www.medipoint.nl
Medipoint - hulpmiddelen outlet
www.medipoint.nl/hulpmiddelenoutlet
Tweedehands Hulpmiddelen
059 838 07 17
info@tweedehandshulpmiddelen.nl
www.tweedehandshulpmiddelen.nl
Zorgoutlet
www.zorgoutlet.nl
Hulpwijzer is ontwikkeld in opdracht van de gemeente Venray
in samenwerking met vele organisaties en instellingen.
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