Overzicht gecontracteerde
hulpmiddelenleveranciers 2018

A.B.C. Hoortechniek
•

Gehoortoestellen

•

FM geluidsoverdrachtsysteem, IR overdrachtsysteem, ringleidinghulpmiddelen, soloapparatuur

•

Alle Cross/Bicross oplossingen ongeacht merk en type (excl. Hoortoestel)

•

Tinnitusmaskeerder (hoortoestel tegen oorsuizen)

•

Wek- en waarschuwingapparatuur

Ans Lábee Geleidehonden Opleiding
•

Blindengeleidehond

Apotheekzorg BV en Apotheek Bladel
•

Infuuspompen

•

Incontinentie- en stomamaterialen en verbandmiddelen

•

Apparatuur voor het zelf afnemen van bloed en bijbehorende lancetten, bloedglucosemeters en draagbare
uitwendige insulinepompen

•

Injectiespuiten en injectiepennen met toebehoren

•

Diabetestestmateriaal

•

Niet-klinisch ingebrachte sonde, uitwendige voedingspomp, uitwendige toebehoren, benodigd bij de (par)
enterale voeding

Assistive Innovations
•

Armondersteuning

•

Eetapparaten

•

Robotarmen

AtlasKidtech
•

Mobiliteitshulpmiddelen en inrichtingselementen voor kinderen

Atos Medical B.V.
•

Stemprothesen/Tracheastoma

Audmet B.V.
•

BAHA op softband

•

Solo-apparatuur

Babbage Automation
•

Gezichtshulpmiddelen (lowvision m.u.v. beeldschermloepen)

Benu Direct B.V.
•

Incontinentie- en stomamaterialen en verbandmiddelen

•

Apparatuur voor het zelf afnemen van bloed en bijbehorende lancetten, bloedglucosemeters

•

Injectiespuiten en injectiepennen met toebehoren

•

Diabetestestmateriaal

•

Voeding

Berengroep
•

Communicatiehulpmiddelen
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Beter Horen
•

Gehoortoestellen

•

FM geluidsoverdrachtsysteem, IR overdrachtsysteem, ringleidinghulpmiddelen

•

Alle Cross/Bicross oplossingen ongeacht merk en type (excl. Hoortoestel)

•

Tinnitusmaskeerder (hoortoestel tegen oorsuizen)

Boeren Medical B.V. (Onderdeel van OneMed BV)
•

Apparatuur voor het zelf afnemen van bloed en bijbehorende lancetten, bloedglucosemeters en draagbare uitwendige insulinepompen

•

Injectiespuiten en injectiepennen met toebehoren

•

Diabetestestmateriaal

•

Verbandmiddelen

Bosman Medische Hulpmiddelen B.V. (Onderdeel van OneMed BV)
•

Incontinentie- en stomamaterialen en verbandmiddelen

•

Apparatuur voor het zelf afnemen van bloed en bijbehorende lancetten, bloedglucosemeters en (draagbare) uitwendige insulinepompen

•

Injectiespuiten en injectiepennen met toebehoren

•

Diabetestestmateriaal

•

Voeding

Careyn Gezondheid Service B.V.
•

Personenalarmering

Cochlear Benelux N.V.
•

BAHA op softband

Collectief van Zelfstandige Audiciens (CvZA)
•

hoortoestellen

•

FM geluidsoverdrachtsysteem, IR overdrachtsysteem, ringleidinghulpmiddelen

•

Alle Cross/Bicross oplossingen ongeacht merk en type (excl. Hoortoestel)

•

Tinnitusmaskeerder (hoortoestel tegen oorsuizen)

D&M (Diagnostica en Medische Hulpmiddelen)
•

Apparatuur voor positieve uitademingsdruk (PEP)

Dantuma Medische Speciaalzaken
•

Incontinentie- en stomamaterialen en verbandmiddelen

•

Apparatuur voor het zelf afnemen van bloed en bijbehorende lancetten, bloedglucosemeters

•

Injectiespuiten en injectiepennen met toebehoren

•

Diabetestestmateriaal

De 2E Stemwinkel B.V.
•

Stemprothesen/Tracheastoma

Diabstore B.V.
•

Apparatuur voor het zelf afnemen van bloed en bijbehorende lancetten, bloedglucosemeters

•

Injectiespuiten en injectiepennen met toebehoren

•

Diabetestestmateriaal
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Doove Care Groep B.V.
•

Lymphapress/compressietherapie

Dvn Winkel
•

Incontinentie- en stomamaterialen en verbandmiddelen

•

Apparatuur voor het zelf afnemen van bloed en bijbehorende lancetten, bloedglucosemeters en draagbare
uitwendige insulinepompen

•

Injectiespuiten en injectiepennen met toebehoren

•

Diabetestestmateriaal

Elliezo BV
•

Aan- en uittrekhulpmiddelen voor therapeutisch elastische kousen

E-Medical
•

Lymphapress/compressietherapie

Ergra Low Vision B.V.
•

Beeldschermloepen

•

Gezichtshulpmiddelen

•

Telescoop- en loepbrillen

•

Handloepen

Erica Groet, Oculariste
•

Oogprothesen

Excen B.V.
•

Incontinentie- en stomamaterialen en verbandmiddelen

Focal Meditech B.V.
•

Armachtigen

•

Eetapparaten

Frankeland
•

Personenalarmering

Frederique Bak Oculariste
•

Oogprothesen

Goedegebuure Slaaptechniek
•

MRA beugels

Haags Kunstogen Laboratorium B.V.
•

Oogprothesen
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Hans Anders (Let op! Het aanmeten van hoortoestellen dient door een StAr geregistreerde audicien te
gebeuren. Niet alle Hans Anders winkels zijn gecertificeerd en dus niet gecontracteerd.)
•

Gehoortoestellen

•

FM geluidsoverdrachtsysteem, IR overdrachtsysteem, ringleidinghulpmiddelen

•

Alle Cross/Bicross oplossingen ongeacht merk en type (excl. Hoortoestel)

•

Tinnitusmaskeerder (hoortoestel tegen oorsuizen)

Havoeli
•

Communicatiehulpmiddelen

Hearsolutions B.V.
•

Gehoorhulpmiddelen

•

Communicatiehulpmiddelen

•

Solo-apparatuur

Heinen + Lowenstein Homecare B.V.
•

CPAP-apparatuur

Herman Jansen
•

Blindengeleidehond

•

Hulphond

Hoogland Medical B.V.
•

Incontinentie- en stomamaterialen en verbandmiddelen

•

Apparatuur voor het zelf afnemen van bloed en bijbehorende lancetten, bloedglucosemeters

•

Injectiespuiten en injectiepennen met toebehoren

•

Diabetestestmateriaal

Hoorwinkel Van Boxtel
•

Gehoortoestellen

•

FM geluidsoverdrachtsysteem, IR overdrachtsysteem, ringleidingsysteem

•

Alle Cross/Bicross oplossingen ongeacht merk en type (excl. Hoortoestel)

•

Tinnitusmaskeerder (hoortoestel tegen oorsuizen)

•

Solo-apparatuur

Hulphondenschool de Click
•

Hulphonden

Innocare B.V.
•

Dynamische ligorthesen

Iris Huys
•

Beeldschermloepen

•

Gezichtshulpmiddelen

•

Loeplamp

•

Computerprogrammatuur voor grootlettersystemen

•

Opname- en voorleesapparatuur, zijnde spraaksoftware voor mobiele telefoons en voorleesapparatuur
van daisy-lectuur en TV-ondertiteling (voor zwartdrukinformatie)
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Jelmer Remmers Ocularist
•

Oogprothesen

Jongsma Medical B.V.
•

Scleralens

Kersten Hulpmiddelenspecialist
•

Armondersteuning, armachtigen en eetapparaten

•

Communicatie, informatievoorziening en signalering

Klein en Melgert Developments
•

Communicatiehulpmiddelen en omgevingsbediening

Klinerva B.V./ Medizorg
•

Niet-klinisch ingebrachte sonde, uitwendige voedingspomp, uitwendige toebehoren, benodigd bij de (par)
enterale voeding

•

Tens apparatuur en toebehoren

•

Verbandmiddelen

•

Infuuspompen en toebehoren

•

PEP apparatuur

•

Vernevelapparatuur

Lens Consultants B.V.
•

Scleralens

•

Medische lenzen

Lexima Reinecker Vision B.V.
•

Beeldschermloepen

•

Gezichtshulpmiddelen

•

Loeplamp

•

Computerprogrammatuur voor grootlettersystemen

•

Opname- en voorleesapparatuur, zijnde spraaksoftware voor mobiele telefoons en voorleesapparatuur van
daisy-lectuur en TV-ondertiteling (voor zwartdrukinformatie)

•

Communicatie, informatievoorziening en signalering

Linde Homecare Benelux B.V.
•

Infuuspompen en toebehoren

•

Zuurstof met bijbehorende zuurstofapparatuur en stroomkostenvergoeding

•

Lymphapress/compressietherapie

•

Vernevelaar en voorzetkamer

•

Slijmuitzuigapparatuur

•

CPAP-apparatuur

Low Vision Totaal B.V.
•

Beeldschermloepen

•

Gezichtshulpmiddelen

•

Handloepen

•

Lowvision brillen
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Martin Gaus Geleide-en Hulphondenschool
•

Hulphonden

•

Blindengeleidehonden

Mathot Medische Speciaalzaken
•

Incontinentie- en stomamaterialen en verbandmiddelen

Mds B.V.
•

Stemprothesen/Tracheastoma

Medidis
•

Zuurstofapparatuur

•

CPAP, APAP en BIPAP apparatuur

•

Vernevelaars

•

Slijmuitzuigapparatuur

•

Apparatuur voor positieve uitademingsdruk (PEP)

Medipoint
•

Tijdelijke transferhulpmiddelen zoals draaischijven, patiëntenliften en transferplanken, toiletverhogers,
douche- en toiletstoelen windringen en badplanken

•

Aan functiebeperkingen aangepaste tafel en aan functiebeperkingen aangepaste stoel

•

Rolstoel, gipsbeenlade en drempelhulp

•

Loopwagen, loopfiets en trippelstoel

•

Hulpmiddelen die samenhangen met verzorging en verpleging op bed:
Bedden in speciale uitvoering met inbegrip van daarvoor bestemde matrassen;
-anti-decubitusbedden, -matrassen en –overtrekken ter behandeling en preventie van decubitus;
- dekenbogen, bedhekken, bedrugsteunen en bedtafels;
- bedgalgen, papegaaien, bedheffers en hulpmiddelen voor het zelfstandig uit bed komen;
- glij- en rollakens;
- bedverkorters, -verlengers en –verhogers;
- ondersteken;
- infuusstandaarden.

•

Bedbeschermende onderleggers bij verlies van bloed en exsudaat

Mediq Nederland BV
•

Incontinentie- en stomamaterialen en verbandmiddelen

•

Apparatuur voor het zelf afnemen van bloed en bijbehorende lancetten, bloedglucosemeters en draagbare uitwendige insulinepompen

•

Injectiespuiten en injectiepennen met toebehoren

•

DiabetestestmateriaalNiet-klinisch ingebrachte sonde, uitwendige voedingspomp, uitwendige toebehoren, benodigd bij de (par)enterale voeding

•

Infuuspompen en toebehoren

•

Slijmuitzuigapparatuur

•

CPAP-apparatuur

•

Insulinepomp

•

Apparatuur voor positieve uitademingsdruk (PEP)

•

Vernevelaars
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Medireva B.V.
•

Niet-klinisch ingebrachte sonde, uitwendige voedingspomp, uitwendige toebehoren, benodigd bij de (par)
enterale voeding

•

Incontinentie- en stomamaterialen en verbandmiddelen

•

Apparatuur voor het zelf afnemen van bloed en bijbehorende lancetten, bloedglucosemeters

•

Injectiespuiten en injectiepennen met toebehoren

•

Diabetestestmateriaal

•

Voeding

Medizorg B.V.
•

Apparatuur voor het zelf afnemen van bloed en bijbehorende lancetten, bloedglucosemeters

•

Injectiespuiten en injectiepennen met toebehoren

•

Diabetestestmateriaal

•

Uitwendige toebehoren, benodigd bij de (par)enterale voeding

•

Infuuspomp en toebehoren

Medtronic Trading Nl B.V.
•

Insulinepomp

Müller Söhne Nederland B.V.
•

Oogprothese

Multi Care Systems (MCS) B.V.
•

Solo-apparatuur

•

Wek- en waarschuwingsysteem

•

Ringleiding/FM/IR/Luisterhulp

Nv Varitex
•

Compressietherapie

Oculenti B.V.
•

Scleralens

Oldekamp Medisch
•

Verbandmiddelen

Optelec Nederland B.V.
•

Beeldschermloepen

•

Gezichtshulpmiddelen

•

Daisy speler

•

Opname- en voorleesapparatuur, zijnde spraaksoftware voor mobiele telefoons en voorleesapparatuur van
daisy-lectuur en TV-ondertiteling (voor zwartdrukinformatie)

Pluripharm Direct
•

Incontinentie- en stomamaterialen en verbandmiddelen

•

Apparatuur voor het zelf afnemen van bloed en bijbehorende lancetten, bloedglucosemeters en draagbare
uitwendige insulinepompen

•

Injectiespuiten en injectiepennen met toebehoren

•

Diabetestestmateriaal

•

Voeding
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QuoVadis Nederland B.V.
•

Communicatiehulpmiddelen en omgevingsbediening

RDGkompagne
•

Communicatiehulpmiddelen en omgevingsbediening

Roche Diabetes Care Nederland B.V.
•

Insulinepompen

Rsvo Alamering B.V.)
•

Personenalarmering

Sarkow B.V.
•

Armondersteuning, armachtigen en eetapparaten

Schoonenberg Hoorcomfort
•

Gehoortoestellen

•

FM geluidsoverdrachtsysteem, IR overdrachtsysteem

•

Alle Cross/Bicross oplossingen ongeacht merk en type (excl. Hoortoestel)

•

Tinnitusmaskeerder (hoortoestel tegen oorsuizen)

•

Solo-apparatuur

Schwa-Medico
•

Tens-apparatuur

Slechtziend.Nl B.V.
•

Gezichtshulpmiddelen

•

Communicatie en signalering

•

Opname- en voorleesapparatuur, zijnde spraaksoftware voor mobiele telefoons en voorleesapparatuur
van daisy-lectuur en TV-ondertiteling (voor zwartdrukinformatie)

•

Computerprogrammatuur voor grootlettersystemen

•

Blindetaststok

Sonova b.v.
•

Solo-apparatuur

•

Wek- en waarschuwingsapparatuur

•

Communicatieapparatuur

Sorgente Thuis in Voeding
•

Niet-klinisch ingebrachte sonde, uitwendige voedingspomp, uitwendige toebehoren, benodigd bij de (par)
enterale voeding

Specsavers International B.V.
•

Gehoortoestellen

•

FM geluidsoverdrachtsysteem, IR overdrachtsysteem, ringleidingsysteem

•

Alle Cross/Bicross oplossingen ongeacht merk en type (excl. Hoortoestel)

•

Tinnitusmaskeerder (hoortoestel tegen oorsuizen)
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St. Kon. Ned. Geleidehonden Fonds (KNGF)
•

Blindengeleidehonden

•

Hulphonden

St. Zorginst. Pieter van Foreest
•

Personenalarmering

St.Personal Service Dogs
•

Hulphonden

Stichting Dcn Geleidehonden
•

Geleidehonden

Stichting Hoorprofs
•

Gehoortoestellen

•

FM geluidsoverdrachtsysteem, IR overdrachtsysteem, ringleidinghulpmiddelen

•

Alle Cross/Bicross oplossingen ongeacht merk en type (excl. Hoortoestel)

•

Tinnitusmaskeerder (hoortoestel tegen oorsuizen)

Stichting Hulphond Nederland
•

Hulphonden

Stichting Humanitas
•

Personenalarmering

Stichting Signaalhond
•

Signaalhonden

Stichting Zonnehuisgroep Vlaardingen
•

Personenalarmering

Total Care
•

CPAP apparatuur

•

Vernevelapparatuur

V.O.F. Bulters + Mekke
•

Hulphonden

Van Lent Systems
•

Gezichtshulpmiddelen

•

Beeldschermloep

•

Blindetaststok

•

Loeplamp

•

Handloep

•

Tens apparatuur

•

Computerprogrammatuur voor grootlettersystemen
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Vegro Verpleegartikelen B.V.
•

Tijdelijke transferhulpmiddelen zoals draaischijven, patiëntenliften en transferplanken, toiletverhogers,
douche- en toiletstoelen windringen en badplanken

•

Aan functiebeperkingen aangepaste tafel en aan functiebeperkingen aangepaste stoel

•

Rolstoel, gipsbeenlade en drempelhulp

•

Loopwagen, loopfiets en trippelstoel

•

Hulpmiddelen die samenhangen met verzorging en verpleging op bed:
Bedden in speciale uitvoering met inbegrip van daarvoor bestemde matrassen;
-anti-decubitusbedden, -matrassen en –overtrekken ter behandeling en preventie van decubitus;
- dekenbogen, bedhekken, bedrugsteunen en bedtafels;
- bedgalgen, papegaaien, bedheffers en hulpmiddelen voor het zelfstandig uit bed komen;
- glij- en rollakens;
- bedverkorters, -verlengers en –verhogers;
- ondersteken;
- infuusstandaarden.

•

Bedbeschermende onderleggers bij verlies van bloed en exsudaat

Visser Contactlenzen Praktijk B.V.
•

Scleralens

Vitalaire Nederland B.V.
•

Zuurstof met bijbehorende zuurstofapparatuur en stroomkostenvergoeding

•

CPAP-apparatuur

•

Apparatuur voor positieve uitademingsdruk (PEP)

•

Vernevelaars

Vivisol Nederland B.V.
•

Zuurstof met bijbehorende zuurstofapparatuur en stroomkostenvergoeding

•

CPAP-apparatuur

•

Vernevelaars

•

Slijmuitzuigapparatuur

•

MRA beugels

Welzorg Nederland B.V.
•

Tijdelijke transferhulpmiddelen zoals draaischijven, patiëntenliften en transferplanken, toiletverhogers,
douche- en toiletstoelen windringen en badplanken

•

Aan functiebeperkingen aangepaste tafel en aan functiebeperkingen aangepaste stoel

•

Rolstoel, gipsbeenlade en drempelhulp

•

Loopwagen, loopfiets en trippelstoel

•

Hulpmiddelen die samenhangen met verzorging en verpleging op bed:
Bedden in speciale uitvoering met inbegrip van daarvoor bestemde matrassen;
-anti-decubitusbedden, -matrassen en –overtrekken ter behandeling en preventie van decubitus;
- dekenbogen, bedhekken, bedrugsteunen en bedtafels;
- bedgalgen, papegaaien, bedheffers en hulpmiddelen voor het zelfstandig uit bed komen;
- glij- en rollakens;
- bedverkorters, -verlengers en –verhogers;
- ondersteken;
- infuusstandaarden.

•

Bedbeschermende onderleggers bij verlies van bloed en exsudaat

•

Mobiliteitshulpmiddelen en inrichtingselementen voor kinderen
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Westfalen Medical B.V.
•

Zuurstof met bijbehorende zuurstofapparatuur en stroomkostenvergoeding

•

CPAP-apparatuur

•

Apparatuur voor positieve uitademingsdruk (PEP)

•

Vernevelaars

Worldwide Vision
•

Gezichtshulpmiddelen

•

Blindetaststok

•

Computerprogrammatuur voor grootlettersystemen

Zorgdrager Revalidatiehulpmiddelen
•

Trippelstoelen

•

Aan functiebeperking aangepaste stoelen
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Heeft u nog vragen?
Ga naar www.stadholland.nl of neem contact op met één van
onze medewerkers van de afdeling Klantenservice. Zij staan u
graag te woord.

Altijd op de hoogte blijven? Volg ons!

Postbus 295
3100 ag Schiedam

Stad Holland Zorgverzekeraar

t (010) 2 466 480
www.stadholland.nl

@Stadholland
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