PATIËNTEN
INFORMATIE

Over het verkrijgen
van hulpmiddelen

U bent behandeld in het Maasstad Ziekenhuis en geadviseerd gebruik
te gaan maken van een hulpmiddel. Hiervoor kunt u terecht bij de Vegro
Aafje Thuiszorgwinkel op de Zorgboulevard waar u de hulpmiddelen
kunt huren of kopen.
Buiten de openingstijden kunt u via de Spoedeisende Hulp van
het Maasstad Ziekenhuis elleboogkrukken lenen voor kinderen en
volwassenen.
Voor deze en andere hulpmiddelen kunt u ook terecht bij een
hulpmiddelencentrum bij u in de buurt.
Elleboogkrukken via de Spoedeisende Hulp
Wanneer u elleboogkrukken leent via de Spoedeisende Hulp vragen wij
u een aanvraagformulier te ondertekenen. Dit formulier faxen wij naar
het hulpmiddelencentrum, zodat zij weten dat u krukken in bruikleen
heeft. U krijgt een kopie van dit formulier mee. Ook krijgt u een formulier
met de uitleenvoorwaarden mee, zodat u alles rustig na kunt lezen. De
verpleegkundige stelt de elleboogkrukken voor u op de juiste hoogte
af. U kunt de elleboogkrukken na gebruik inleveren bij een van de
thuiszorgwinkels in Rotterdam.
Let op
Het huren van elleboogkrukken is niet meer gratis, ook al bent u
verzekerd. U huurt de krukken per dag. Ook is er een mogelijkheid
om de krukken te kopen. Indien u gebruik gaat maken van het
hulpmiddelencentrum, in welke plaats dan ook, dient u in het bezit te
zijn van een geldig legitimatiebewijs en verzekeringspas.
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Adressen hulpmiddelencentra
In de regio Rotterdam zijn er diverse centra waar u terecht kunt voor het
lenen van hulpmiddelen.
Vegro Thuiszorgwinkels
T: (0800) 288 77 66 (gratis)
E: info@vegro.info
W: www.vegro.nl
Rotterdam
Adres

Openingstijden

Vegro Aafje, Maasstadweg 98, Zorgboulevard
zaterdag van 10.00-16.00 uur
Vegro Laurens, Zuidplein 92
Vegro Laurens, Groenendaal 29f-31a

maandag t/m vrijdag
van 09.00-17.00 uur

Vegro Laurens, Peppelweg 82a
Capelle a/d IJssel
Adres

Openingstijden

Vegro, Bermweg 69c/d

maandag t/m vrijdag
van 09.00-17.30 uur
zaterdag van
10.00-15.00 uur
maandag t/m
donderdag van
09.00-17.30 uur
vrijdag van
09.00-21.00 uur
zaterdag van
09.30-17.00 uur

Vegro Vierstroom, Koperwiek 11
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Dordrecht
Adres

Openingstijden

Vegro, Admiraalsplein 14

maandag t/m vrijdag
van 09.00-17.30 uur
zaterdag van
10.00-16.00 uur

Krimpen a/d IJssel
Adres

Openingstijden

Vegro Vierstroom, Groenendaal 1

maandag t/m vrijdag
van 08.30-17.00 uur

Zwijndrecht
Adres

Openingstijden

Vegro Aafje, Passage 4-6

maandag t/m vrijdag
van 09.00-17.30 uur
zaterdag van
10.00-16.00 uur

Medipoint Careyn Thuiszorgwinkels
T: (088) 10 20 100
W: www.medipoint.nl
Spijkenisse
Adres

Openingstijden

Medipoint Careyn, Ohmweg 2a

maandag t/m vrijdag
van 08.30-17.00 uur
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Notities
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De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u
deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.
The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties understanding Dutch, please
read this brochure together with somebody who can translate or explain the information to you.
Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü size tercüme edecek ya da
açıklayacak biriyle birlikte okuyun.
Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność,
postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Maasstad Ziekenhuis
3079 DZ Rotterdam
T: (010) 291 19 11
I: www.maasstadziekenhuis.nl / www.maasenik.nl (kinderwebsite)
I: www.maasstadziekenhuis.nl/mijn (patiëntenportaal)
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