Patiënteninformatie

Gips en medische hulpmiddelen
Verkrijgen van medische hulpmiddelen
U bent bij onze gipskamer in behandeling geweest of nog in behandeling. Om met uw gips thuis uit de
voeten te kunnen is u door uw medisch specialist aangeraden om gebruik te maken van hulpmiddelen.
Hieronder vindt u een overzicht van welke hulpmiddelen zoal beschikbaar zijn en waar u deze kunt
verkrijgen.
Via thuiszorgwinkels of via internet zijn onderstaande hulpmiddelen beschikbaar. Verderop in deze
folder vindt u de contactgegevens van deze winkels. Vaak zijn de producten ook te bestellen via
internet, maar u kunt uiteraard ook een bezoek brengen aan een thuiszorgwinkel voor het aanschaffen
van uw producten.
Huren/lenen of kopen
Voor uw mobiliteit: elleboogkrukken, looprek, rollator (met onderarmschaal), wandelstok (4-poot),
rolstoel (met gipssteun), drempelhulp
Om te douchen: douchekruk of stoel, douchewandbeugel
Voor het slapen: dekenboog, bedverhoger, bed papegaai, rugsteun
Voor het toilet: toiletverhoger en toiletstoel
Te koop (niet te huur)
zwem- en douchehoezen
anti-jeukspray
Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Heeft u nog vragen en/of opmerkingen na het lezen van
deze folder, neem dan contact op met de gipskamer op telefoonnummer (076) 595 40 69.
Uw behandelteam van Amphia wenst u veel sterkte en een goed herstel toe.
Via onderstaande organisaties kunt u aan deze medische hulpmiddelen komen:
Thuiszorgwinkels
MediPlus Hulpmiddelen (076) 711 51 00 - Ettensebaan 27, 4813 AH Breda
Medipoint (088) 102 01 00

Winkels en uitleenpunten:
Medipoint l Careyn, Slingerweg 872, 4814 AZ Breda
Medipoint l Thebe, Kerkwerve 508, 4873 CJ Etten-Leur
Medipoint l Thebe, Heuvelstraat 1B, 4901 KDOosterhout
Uitleenpunten: Prinsenbeek, Terheijden, Made, Geertruidenberg, Raamsdonksveer
Online winkels
Ook via diverse online winkels op internet kunt u douchehoezen en anti-jeukspray bestellen.
Gebruik hiervoor de zoekwoorden 'gips' en 'douchehoes' (voor de douchehoes) en de
zoekwoorden 'gips' en 'spray' voor de anti-jeukspray.

Meer lezen over de gipskamer van Amphia?
Ga naar afdeling Gipskamer

(https://www.amphia.nl/afdelingen/gipskamer)
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