
Uitleenregeling
Informatie over uitleenbeleid van hulpmiddelen

Adelante heeft een regeling vastgesteld waar u als cliënt met een hulpmiddel mee 
te maken kan krijgen. In deze flyer leggen we uit wat deze regeling voor u kan 
betekenen.



Iedere cliënt van Adelante heeft tijdens het verblijf (indien noodzakelijk) recht op een 
hulpmiddel om zich te kunnen verplaatsen. Denk aan een rolstoel, krukken, rollator, 
driepoot of looprek maar bijvoorbeeld ook een zitkussen. Via de behandelaar wordt, af-
hankelijk van uw situatie, een hulpmiddel aangevraagd bij de adaptatiewerkplaats van 
Adelante. Een standaard product wordt zodanig opgebouwd en op u afgestemd door de 
revalidatietechnicus zodat het hulpmiddel een bijdrage levert aan uw revalidatieproces. 

Welke situatie is voor u van toepassing?
Voor u als cliënt van Adelante kunnen zich de volgende situaties voordoen.
U bent opgenomen bij Adelante. U hoeft voor het aan u beschikbaar gestelde hulpmiddel 
géén kosten te betalen. Ook tijdens uw weekendverlof staat het middel u kosteloos ter 
beschikking. Na uw klinische behandelperiode levert u het hulpmiddel weer bij ons in.  
U bent in dagbehandeling (poliklinisch) bij Adelante. Na uw poliklinische behandel-
periode levert u het hulpmiddel weer bij ons in. 
Indien u langer over het tijdens uw revalidatie ingezette hulpmiddel wilt blijven beschik-
ken, bijvoorbeeld ter overbrugging van de tijd van levering van een definitief hulpmid-
del via de gemeente (Wet Maatschappelijke Ondersteuning - WMO) of zorgverzekeraar, 
dan kunt u onder bepaalde voorwaarden het hulpmiddel (door)huren bij de firma Ker-
sten Revalidatietechniek. Bij verschillende thuiszorgorganisaties worden deze hulpmid-
delen ook kosteloos verstrekt. Adelante kan u bij uw keuze begeleiden.

Meer informatie/contact
Voor meer informatie over een depot bij u in de buurt en de regels die daarvoor gelden 
kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Meer algemene informatie over Adelante treft u aan op onze website
www.adelante-zorggroep.nl

www.adelante-zorggroep.nl
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OVER ADELANTE
Adelante is een organisatie die ondersteuning biedt aan volwassenen en kinderen die te maken hebben met 

de gevolgen van een ziekte, aangeboren aandoening of ongeval. Ruim 1250 professionals, medewerkers en 

vrijwilligers verlenen die zorg vanuit diverse locaties verspreid over heel Limburg, inclusief de poliklinieken 

van een aantal ziekenhuizen. Cliënten kunnen terecht voor medisch specialistische revalidatie, gehoor-, taal- en 

spraakproblemen, speciaal onderwijs, medische kindzorg, sport en arbeidsrevalidatie. Adelante richt zich niet 

op de beperking maar op de mogelijkheden om door te kunnen gaan. Ons motto: haal het beste uit jezelf! 


