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A.B.C. HOORTECHNIEK
• Hoortoestellen
• Alle Cros/Bicros oplossingen ongeacht merk en type (excl. Hoortoestel)
• Tinnitusmaskeerder (hoortoestel tegen oorsuizen)
• Wek- en waarschuwingsapparatuur
• Ringleiding op basis van inductie, infrarood of FM-apparatuur

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

ATLASKIDTECH
• Mobiliteitshulpmiddelen en inrichtingselementen voor kinderen

ATOS MEDICAL B.V.
• Stemprothesen/Tracheostoma

AUDMET B.V.
• BAHA op softband
• Solo apparatuur

BABBAGE AUTOMATION
• Gezichtshulpmiddelen (low vision 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
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BERENGROEP
•  Communicatiehulpmiddelen

BETER HOREN
• Hoortoestellen
• Ringleiding op basis van inductie, infrarood of FM-apparatuur
• Alle Cros/Bicros oplossingen ongeacht merk en type (excl. Hoortoestel)
• Tinnitusmaskeerder (hoortoestel tegen oorsuizen)

CAREYN GEZONDHEID SERVICE B.V.
• Personenalarmering

COCHLEAR BENELUX N.V.
• BAHA op softband

COLLECTIEF VAN ZELFSTANDIGE AUDICIENS (CVZA)
• Hoortoestellen
• Ringleiding op basis van inductie, infrarood of FM-apparatuur • Alle Cros/Bicros oplossingen ongeacht merk en 

type (excl. Hoortoestel)
• Tinnitusmaskeerder (hoortoestel tegen oorsuizen)

COMMAP
• Communicatiehulpmiddelen

CSI SERVICE
• Personenalarmering

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/Tracheostoma
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DIABSTORE B.V.
•  Apparatuur voor het zelf afnemen van bloed en bijbehorende lancetten, bloedglucosemeters
•  Injectiespuiten en injectiepennen met toebehoren
•  Diabetestestmateriaal
• FGM

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
• FGM

E-MEDICAL
• Lymphapress/compressietherapie

ERGRA LOW VISION B.V.
•  Beeldschermloepen
•  Gezichtshulpmiddelen
•  Telescoop- en loepbrillen
•  Handloepen
• Daisyspeler

EXCEN B.V.
•  Incontinentie- en stomamaterialen en verbandmiddelen
• Toebehoren bij comressiezorg

FOCAL MEDITECH B.V.
•  Armondersteuning
•  Eetapparaten

FOCUS CURA INSTALLATIETECHNIEK B.V
•  Personenalarmering

FRANKELAND
•  Personenalarmering
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FREDERIQUE BAK OCULARISTE
•  Oogprothesen

GOEDEGEBUURE SLAAPTECHNIEK
• MRA beugels

HAAGS KUNSTOGEN LABORATORIUM B.V.
•  Oogprothesen

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.)

• Hoortoestellen
• Ringleiding op basis van inductie, infrarood of FM-apparatuur • Alle Cros/Bicros oplossingen ongeacht merk en 

type (excl. Hoortoestel)
• Tinnitusmaskeerder (hoortoestel tegen oorsuizen)

HEARSOLUTIONS B.V.
•  Wek- en waarschuwingsapparatuur
•  Communicatiehulpmiddelen
•  Solo apparatuur
• Ringleiding

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
•  Hoortoestellen
•  Ringleiding op basis van inductie, infrarood of FM-apparatuur
•  Alle Cros/Bicros oplossingen ongeacht merk en type (excl. Hoortoestel)
•  Tinnitusmaskeerder (hoortoestel tegen oorsuizen)
•  Solo apparatuur
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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 

daisylectuur en TV-ondertiteling (voor zwartdrukinformatie)
• Taststokken

JELMER REMMERS OCULARIST
•  Oogprothesen

JOERNS
•  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.

JONGSMA MEDICAL B.V.
• Scleralenzen• Medische lenzen

KLEIN EN MELGERT DEVELOPMENTS
•  Communicatiehulpmiddelen en omgevingsbediening
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KLINERVA BV
• Infuuspompen
• Apparatuur voor positieve uitademingsdruk (PEP)
• Vernevelaars

LENS CONSULTANTS B.V.
•  Scleralens
•  Medische lenzen

LEXIMA REINECKER VISION B.V.
•  Beeldschermloepen
•  Gezichtshulpmiddelen
•  Loeplamp
•  Computerprogrammatuur voor grootlettersystemen
• Daisyspeler
•  Opname- en voorleesapparatuur, zijnde spraaksoftware voor mobiele telefoons en voorleesapparatuur van 

daisylectuur 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
•  Slijmuitzuig-apparatuur
•  CPAP, APAP en BIPAP apparatuur 

LOW VISION TOTAAL B.V.
•  Beeldschermloepen
•  Gezichtshulpmiddelen
•  Telescoop- en loepbrillen
•  Handloepen

MANOMETRIC BV
•  Handorthesen

MARTIN GAUS GELEIDE-EN HULPHONDENSCHOOL
•  Hulphonden
•  Blindengeleidehonden
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MATHOT MEDISCHE SPECIAALZAKEN
•  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

MDS B.V.
•  Stemprothesen/Tracheostoma

MEDIDIS
•  Zuurstofapparatuur
•  CPAP, APAP en BIPAP apparatuur
•  Vernevelaars
•  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.
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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, APAP en BIPAP apparatuur • Insulinepomp
•  Apparatuur voor positieve uitademingsdruk (PEP)
•  Vernevelaars
•  Flash glucose monitoring (FGM)
•  Slaappositietrainer

MEDICURA
•  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.

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
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MEDIZORG BV
•  Incontinentie- en stomamaterialen en verbandmiddelen
•  Injectiespuiten en injectiepennen met toebehoren
•  Diabetestestmateriaal
•  Injectiespuiten en injectiepennen met toebehoren
•  Niet-klinisch ingebrachte sonde, uitwendige voedingspomp, uitwendige toebehoren, benodigd bij de (par)enterale 

voeding
•  Infuuspompen

MEDTRONIC TRADING NL B.V.
•  Insulinepomp

MÜLLER SÖHNE NEDERLAND B.V.
•  Oogprothesen

MULTI CARE SYSTEMS (MCS) B.V.
•  Solo-apparatuur
•  Wek- en waarschuwingsapparatuur
•  Ringleiding op basis van inductie, infrarood of FM-apparatuur

LOHMANN EN RAUSCHER BV
•  Lymphapress/compressietherapie

OCULENTI B.V.
•  Scleralenzen
•  Medische lenzen

OLDEKAMP MEDISCH B.V.
•  Verbandmiddelen

OPTELEC NEDERLAND B.V.
•  Beeldschermloepen
•  Gezichtshulpmiddelen
•  Daisyspeler
•  Opname- en voorleesapparatuur, zijnde spraaksoftware voor mobiele telefoons en voorleesapparatuur van 

daisylectuur en TV-ondertiteling (voor zwartdrukinformatie)
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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

Q-CARE
•  Anti decubitus matrassen en Anti decubitus zitkussens

QUOVADIS NEDERLAND B.V.
•  Communicatiehulpmiddelen en omgevingsbediening

RDGKOMPAGNE
•  Communicatiehulpmiddelen en omgevingsbediening

ROCHE DIABETES CARE NEDERLAND B.V.
•  Insulinepompen

RSVO ALARMERING B.V.
•  Personenalarmering

RTD ARNHEM
•  Armondersteuning, armachtigen en eetapparaten
•  Communicatiehulpmiddelen 

SARKOW B.V.
•  Armondersteuning
•  Eetapparaten

SCHOONENBERG HOORCOMFORT
•  Hoortoestellen
•  Ringleiding op basis van inductie, infrarood of FM-apparatuur
•  Alle Cros/Bicros oplossingen ongeacht merk en type (excl. Hoortoestel)
•  Tinnitusmaskeerder (hoortoestel tegen oorsuizen)
•  Solo apparatuur

SCHWA-MEDICO
•  Tens-apparatuur
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SLECHTZIEND.NL B.V.
•  Gezichtshulpmiddelen
•  Communicatie en signalering
•  Opname- en voorleesapparatuur, zijnde spraaksoftware voor mobiele telefoons en voorleesapparatuur van 

daisylectuur en TV-ondertiteling (voor zwartdrukinformatie)
•  Computerprogrammatuur voor grootlettersystemen
•  Blindetaststok
•  Daisyspeler

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.
•  Hoortoestellen
•  Ringleiding op basis van inductie, infrarood of FM-apparatuur
•  Alle Cros/Bicros oplossingen ongeacht merk en type (excl. Hoortoestel)
•  Tinnitusmaskeerder (hoortoestel tegen oorsuizen)

ST. KON. NED. GELEIDEHONDEN FONDS (KNGF)
•  Blindengeleidehonden
•  Hulphonden

ST. ZORGINST. PIETER VAN FOREEST
•  Personenalarmering

ST.PERSONAL SERVICE DOGS
•  Hulphonden

STICHTING ATA
•  Personenalarmering

STICHTING DCN GELEIDEHONDEN
•  Geleidehonden
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STICHTING HOORPROFS
•  Hoortoestellen
•  FM geluidsoverdrachtsysteem, IR overdrachtsysteem, ringleidingen
•  Alle Cros/Bicros oplossingen ongeacht merk en type (excl. Hoortoestel)
•  Tinnitusmaskeerder (hoortoestel tegen oorsuizen)

STICHTING HULPHOND NEDERLAND
•  Hulphonden

STICHTING HUMANITAS
•  Personenalarmering

STICHTING ZONNEHUISGROEP VLAARDINGEN
•  Personenalarmering

’T HART OPTIEK
•  Scleralenzen
•  Medische lenzen

TOTAL CARE
•  CPAP, APAP en BIPAP apparatuur • Vernevelapparatuur
•  Zuurstof
•  Slaappositietrainer

VAN DER LEEUW OPTIEK
•  Scleralenzen
•  Medische lenzen
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VAN DER MARK
•  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.

V.O.F. BULTERS + MEKKE
•  Hulphonden

VAN LENT SYSTEMS
•  Gezichtshulpmiddelen
•  Beeldschermloep
•  Blindetaststok
•  Loeplamp
•  Handloep
•  Tens-apparatuur
•  Computerprogrammatuur voor grootlettersystemen

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.

• Mobiliteitshulpmiddelen en inrichtingselementen voor kinderen
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VILLERIUS MEDICAL B.V.
•  Parkinsonrollator

VISSER CONTACTLENZEN PRAKTIJK B.V.
•  Scleralenzen
•  Medische lenzen

VITALAIRE NEDERLAND B.V.
•  Zuurstof met bijbehorende zuurstofapparatuur en stroomkostenvergoeding
•  CPAP, APAP en BIPAP apparatuur • Apparatuur voor positieve uitademingsdruk (PEP)
•  Vernevelaars

VIVISOL NEDERLAND B.V.
•  Zuurstof met bijbehorende zuurstofapparatuur en stroomkostenvergoeding
•  CPAP, APAP en BIPAP apparatuur • Vernevelaars
•  Slijmuitzuigapparatuur
•  MRA beugels
•  Slaappositietrainer

WESTFALEN MEDICAL B.V.
•  Zuurstof met bijbehorende zuurstofapparatuur en stroomkostenvergoeding
•  CPAP, APAP en BIPAP apparatuur • Apparatuur voor positieve uitademingsdruk (PEP)
•  Vernevelaars

WORLDWIDE VISION
•  Gezichtshulpmiddelen
•  Blindentaststok
•  Computerprogrammatuur voor grootlettersystemen

XYTRON
•  Tens-apparatuur

ZORGDRAGER REVALIDATIEHULPMIDDELEN
•  Trippelstoelen
•  Aan functiebeperking aangepaste stoelen

ZORGSERVICEPUNT+
•  Personenalarmering



@Stadholland

Stad Holland Zorgverzekeraar

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.

Postbus 295
3100 AG Schiedam

010 - 2 466 480

www.stadholland.nl


