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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.
Wilt u advies bij het kiezen van een hulpmiddel? Of wilt u leren omgaan met een hulpmiddel?
Een ergotherapeut kan u helpen.
Hulpmiddelen als een rolstoel, douchestoel of een tillift, leent u de eerste 6 maanden van de
Thuiszorgwinkel.
Op de website van Thuiszorgwinkel Medipoint kunt u allerlei hulpmiddelen bekijken.
Hulpmiddelen als een rolstoel, douchestoel of tillift kunt u tegen korting lenen bij de

Omringwinkel. Daar heeft u de Omringpas voor nodig. Vraag de Omringpas aan op de
website.
In de winkel Comfort & Welzijn Kossen vindt u ook veel hulpmiddelen en ook verhuur ervan.
Via Erwin levert tweedehands hulpmiddelen voor minima.
Comfort & Welzijn Kossen - ouderenwinkel
Winkel open: di t/m vr 09.30 uur-17.30 uur, zaterdag 09.30 uur-16.00 uur.
Marsdiepstraat 399
1784 AH Den Helder
022 361 62 12
info@comfortenwelzijn.nl
www.comfortenwelzijn.nl
Omringpas
service@omring.nl
www.omringpas.nl
Omringwinkel - uitleenartikelen
Baljuwstraat 7
1785 SB Den Helder
0223 65 01 25
service@omring.nl
www.omring.nl/uitleenartikelen
Thuiszorgwinkel Medipoint - Evean Schagen
Openingstijden winkel: ma t/m vr 09.00-13.00 uur.
Kaagweg 9
LC Schagen
088 102 01 00
www.medipoint.nl/hulpmiddelen
Via Erwin
Bezoek alleen op afspraak. Bel of mail voor het maken van een afspraak.
hornweg 40
1721 CV Broek op Langedijk
06 37 32 41 39 (ma t/m vr 10.00- 21.00 uur)
info@viaerwin.nl
www.viaerwin.nl

Zorgkaart Nederland - ergotherapeuten
www.zorgkaartnederland.nl/ergotherapiepraktijk
Hulpmiddelenwijzer - koken
www.hulpmiddelenwijzer.nl/koken
Scouters
www.scouters.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.
Bijvoorbeeld bij Vrijwaard, Omring en Regiocontrol. Ook EnergieService Noordwest biedt
personenalarmering aan. Kijk op de website voor meer informatie.
Wilt u advies over personenalarmering? Vraag een gesprek aan met een cliëntondersteuner
van MEE & De Wering. Of neem contact op met een adviseur van een ouderenbond.
Bijvoorbeeld van de PCOB, KBO of LSBO.
Vrijwaard - personenalarmering
022 368 08 24
info@vrijwaard.nl
www.vrijwaard.nl/personenalarmering
Omring - personenalarmering
www.omring.nl/personenalarmering
Regiocontrol - personenalarmering
www.regiocontrol.nl
KBO - Den Helder
022 363 02 65
www.kbonoordholland.nl/den-helder
MEE & De Wering - cliëntondersteuning
Klik op Ik zoek hulp.

Openingstijden: ma t/m vr 8.30-17.00 uur. Telefonisch aanmelden tussen 9.00-12.00 uur.
Bernhardplein 76E
1781 HK Den Helder
088 007 52 00
info@meewering.nl
www.meewering.nl
PCOB - Den Helder
Op de website vindt u contactgegevens, ledenservice en activiteiten.
www.pcobdenhelder.nl
LSBO
Secretariaat: Annemarie Leemans
Pluto 57
1785 AV Den Helder
022 363 00 94
annemarie.leemans@quicknet.nl

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 contact op
en maak een afspraak. U kunt ook een afspraak maken met een cliëntondersteuner van MEE
& De Wering. Of neem contact op met RCO De Hoofdzaak of een mantelzorgmakelaar van
het Mantelzorgcentrum.
Mantelzorgmakelaar
www.mantelzorgmakelaar.nl

MEE & De Wering - cliëntondersteuning
Klik op Ik zoek hulp.
Openingstijden: ma t/m vr 8.30-17.00 uur. Telefonisch aanmelden tussen 9.00-12.00 uur.
Bernhardplein 76E
1781 HK Den Helder
088 007 52 00
info@meewering.nl
www.meewering.nl
RCO De Hoofdzaak - cliëntondersteuning
Bernardplein 76C
1781 HK Den Helder
022 368 46 96
clientondersteuning-kop@rcodehoofdzaak.org
www.rcodehoofdzaak.org/clientondersteuning
Gemeente Den Helder - mobiel blijven
Drs. F. Bijlweg 2
1784 MC Den Helder
14 02 23
www.denhelder.nl/mobiel-blijven

Heeft u voor langere tijd hulpmiddelen nodig?
Neem contact op met de gemeente. Of bel uw zorgverzekeraar.
Misschien is kopen of huren beter. In de Hulpmiddelenwijzer van Vilans vindt u alle
mogelijkheden. In de webshop van de Omringwinkel kunt u artikelen kopen. Bij Zorgoutlet
koopt u tweedehands hulpmiddelen. Kijk ook eens op Marktplaats. In de winkel van Comfort &
Welzijn Kossen (ouderenwinkel) kunt u hulpmiddelen lenen, huren of kopen. U kunt ook
terecht bij Thuiszorgwinkel Medipoint. Via Erwin verkoopt tweedehands hulpmiddelen.

Comfort & Welzijn Kossen - ouderenwinkel
Winkel open: di t/m vr 09.30 uur-17.30 uur, zaterdag 09.30 uur-16.00 uur.
Marsdiepstraat 399
1784 AH Den Helder
022 361 62 12
info@comfortenwelzijn.nl
www.comfortenwelzijn.nl
Gemeente Den Helder - stadhuis
Telefonisch spreekuur: ma t/m vr van 8.30 - 12.00 uur
Bezoekadres
Drs. F. Bijlweg 20
1784 MC Den Helder
Postadres
Postbus 36
1780 AA Den Helder
14 02 23
www.denhelder.nl
Omringwinkel - webshop
www.omringwinkel.nl
Thuiszorgwinkel Medipoint - Evean Schagen
Openingstijden winkel: ma t/m vr 09.00-13.00 uur.
Kaagweg 9
LC Schagen
088 102 01 00
www.medipoint.nl/hulpmiddelen
Via Erwin
Bezoek alleen op afspraak. Bel of mail voor het maken van een afspraak.
hornweg 40
1721 CV Broek op Langedijk
06 37 32 41 39 (ma t/m vr 10.00- 21.00 uur)
info@viaerwin.nl
www.viaerwin.nl

Hulpmiddelenwijzer - koken
www.hulpmiddelenwijzer.nl/koken
Marktplaats
www.marktplaats.nl
Zorgoutlet
www.zorgoutlet.nl
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