
Vergelijken loont
DE ONDERSTEUNING EN HULP VANUIT DE WMO WORDT KARIGER EN DE EIGEN BIJDRAGE STIJGT. EEN ROLSTOEL, 
SCOOTMOBIEL OF TILLIFT ZELF KOPEN KAN INTERESSANT ZIJN. ZEKER TWEEDEHANDS, OF OVER DE GRENS. 

TEKST: HARRY VAN DOOREN

 HULPMIDDEL Zelf  aanschaffen

Scootmobiel 
In Groot-Brittannië: €1304 – €1423
In Duitsland: €1530 – €2050
In Nederland: €3019 – €4535

Rolstoel 
€199 Excel Wheelchairs (UK)
€264 Mobility Pitstop (UK)
€330 Alfred Bekker (UK)
€399 WAC/vitaned (NL)
€449 Oosterman (NL)
€479 Scootmobiel Plezier (NL)
€509 Vegro (NL)

Wie langer dan zes maanden een hulp-
middel nodig heeft dat zelfstandig wonen en mobi-
liteit mogelijk maakt, kan een beroep doen op de 
Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). De 

meeste gemeenten hebben hiervoor een apart 
loket. Vergoeding uit de WMO is afhankelijk van 
het hulpmiddel en de medische indicatie. Vaak 
moet u maandelijks een inkomensafhankelijke 
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eigen bijdrage betalen. Een groot voordeel van de 
WMO is dat u niet ineens diep in de buidel hoeft 
te tasten en dat u verzekerd bent van service en 
onderhoud van het hulpmiddel. Maar mensen 
met voldoende inkomen betalen via de maande-
lijkse eigen bijdrage in drie jaar tijd uiteindelijk 

toch de volledige prijs zonder ooit 
eigenaar te worden van het hulp-
middel. Zelf  kopen kan dan inte-
ressant zijn. Net als wanneer het 
verkrijgen van een hulpmiddel 
via de WMO te lang duurt, het 
hulpmiddel van uw wens niet in 
het pakket zit of  als u een tweede 
oplossing wilt die sowieso niet 
wordt vergoed. 

Wie voor kortere tijd een hulp-
middel nodig heeft, kan proberen 
het via de behandelende instel-

ling, kruisvereniging of  zorgwinkel te lenen of  te 
huren. Voor specifieke hulpmiddelen, bijvoor-
beeld ter bevordering van revalidatie, is meestal 
een indicatie nodig. 

Ondoorzichtig
De markt van hulpmiddelen is voor particulieren 
niet erg overzichtelijk. In Nederland zijn geen 
goede websites die een breed overzicht geven van 
vergelijkbare producten en hun specificaties. 
Prijsvergelijkers zijn er al helemaal niet. Om te 
weten wat er beschikbaar is en wat mogelijk aan 
uw wensen voldoet, zult u de diverse websites van 
fabrikanten, leveranciers en zorgwinkels moeten 

raadplegen. En veel van deze sites stoppen prijs-
informatie achter een offerteknop. 

Ook al is het lastig, vergelijken loont wel. De 
Van Os Excel G-Lite Pro 24" rolstoel die we begin 
september als voorbeeld peilden, kostte bij 
Nederlandse aanbieders tussen de €399 en €509. 
Royaal duurder dan aan de andere kant van de 
Noordzee, waar veel hulpmiddelen btw-vrij zijn. 
We noteerden bij Britse webwinkels prijzen tus-
sen de €199 en €330. Hoewel het op de websites 
zelden expliciet vermeld staat, verzenden Britse 
leveranciers vaak ook naar Nederland. Bij de 
genoemde rolstoel komen de bezorgkosten uit op 
zo’n €30, zo bleek toen we naar deze kosten vroe-
gen. Het heeft overigens de voorkeur een offerte 
met leveringsvoorwaarden en bezorgkosten per 
mail aan te vragen. De verkopers verzekerden ons 
dat ook Nederlandse klanten geen btw betalen. 
Voor retourzendingen en garantie gelden de nor-
male Europese regels, en retourverzendkosten 
zijn voor eigen rekening. In het geval van deze 
rolstoel zo’n €40.

Ein Rollstuhl bitte
Om de prijzen en kenmerken te vergelijken, 
 bieden onze oosterburen uitkomst. Op de Duitse 
prijsvergelijker www.idealo.de is in de rubriek 
Rollstühle & Gehhilfen gedetailleerde informatie 
over rollators, rolstoelen en scootmobielen te 
 vinden. Zo kunt u prijzen, afmetingen, gewicht en 
uitrusting van verschillende merken en typen 
vergelijken. Prijsverschillen van 20 tot 50% zijn 
geen uitzondering. Extremer kan ook. Zo komen 
we de Dietz Caneo B-rolstoel met een zitbreedte 
van 48 cm tegen voor prijzen van €189 tot €427. In 
Nederland is deze stoel verkrijgbaar vanaf  €260. 

Zeker voor nieuwe scootmobielen kan eigen 
import veel geld schelen. De Invacare Orion kost 
bij onze oosterburen tussen €1530 en €2050, ter-
wijl in Nederland de prijzen beginnen bij €3019 en 
oplopen tot €4535. En daar krijg je dan soms nog 
slechts de driewielversie voor, die in Nederland 
vaker wordt aangeboden dankzij de WMO-eisen.

Net als op de Engelse sites, wordt op de Duitse 
websites zelden vermeld of  de goederen in 
Nederland worden afgeleverd en wat de bezorg-
kosten zijn. Daarvoor kunt u het best een offerte 
per e-mail vragen. Verzendkosten voor een rol-
stoel liggen tussen de €15 en €30. Voor dure hulp-
middelen als scootmobielen loont zelfs een ritje 
met de auto. Dat heeft als voordeel dat u kunt 
 passen en proberen voordat u afrekent.

Bestellen bij een binnen- of  buitenlandse web-

‘Wanneer een product nog binnen de garantie 

valt en deze is overdraagbaar, zal de fabri-

kant of de importeur de gebruikelijke garan-

tie verlenen. Leveran ciers zijn doorgaans 

welwillend mee te werken als er problemen 

zijn. Ons moederbedrijf Zorg PlusPunt is 

 dealer van veel merkhulpmiddelen en kan 

dus aan onderdelen komen. Kennis om hulp-

middelen te repareren is aanwezig.’
BRON: ZORGOUTLET

 huLPmiddEL Zelf  aanschaffen

Nieuw in € Gebruikt in €

douche-
brancard

3000 – 7000 600 – 1500 keuring, hygiëne, 
waterdichtheid

er scheurtjes in 
zitten 

Pla fond-
lift 

3000 – 10.000 
 

1500 – 5000 
 

keuring, leeftijd 
(onderdelen), 
accessoires

eigenaar niet bekend 
is, product uit voch
tige ruimte komt

Rolstoel 200 – 600 vanaf 75 slijtage, persoon
lijke aanpassing

eigenaar niet  
bekend is

Scoot-
mobiel

1500 – 6000 500 – 1000 verzekering, leef
tijd accu’s

hij in buitenstalling 
heeft gestaan 

Tillift 
 

4000 – 8000 
 

500 – 2750 
 

origineel, gekeurd, 
leeftijd (onderde
len), accessoires

eigenaar niet  
bekend is 
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WMO
De Wet maatschappelijke 
ondersteuning (WMO) 
zorgt dat mensen zo 
lang mogelijk zelfstan-
dig kunnen blijven 
wonen en mee kunnen 
doen in de samenleving. 
De gemeente moet als 
uitvoerende een oplos-
sing bieden als iemand 
vanwege ziekte of ande-
re beperkingen zich niet 
meer kan verplaatsen 
(vervoer), problemen 
heeft bij het wonen 
(woningaanpassingen) 
en deelnemen aan maat-
schappelijke activitei-
ten. In WMO-taal wordt 
dat ‘compensatieplicht’ 
genoemd.  
Meer weten over de 
WMO: www.regelhulp.nl

shop is vooral aantrekkelijk als u precies weet 
wat u wilt, het product geen geheimen voor u 
heeft en u niet opziet tegen standaardonderhoud. 
In alle andere gevallen is het revalidatiecentrum 
of  de (thuis)zorgwinkel een beter beginpunt. Daar 
kunt u een hulpmiddel eerst proberen en soms 
vrijblijvend mee naar huis 
nemen om te proberen of  
het bevalt. 

Tweedehands
Omdat veel hulpmiddelen 
vaak worden afgedankt 
voordat ze zijn afgeschre
ven, zijn er in Nederland 
veel kwalitatief  goede twee
dehandshulpmiddelen te 
krijgen die aantrekkelijker zijn geprijsd dan 
 nieuwe. Er zijn bovendien leveranciers en aan
bieders die gebruikte hulpmiddelen opknappen, 
keuren en met service en garantie (meestal drie 
maanden) verkopen. En ze bemiddelen vaak tus
sen koper en fabrikant bij problemen.

Vooral voor scootmobielen zijn er veel (online)
aanbieders die vaak niet uit de zorghoek komen. 
Ook op Marktplaats is een levendige handel in 
scootmobielen. Meer gespecialiseerde hulpmid
delenleveranciers laten scootmobielen vaak 
bewust links liggen. ‘Te veel storingen en accu
problemen’, horen we bij onze vraag naar het 
waarom. Het is niet ondenkbaar dat door de han
del tussen particulieren de marges voor de tus
senhandel klein zijn en elke vraag om service of  
reparatie in potentie verliesgevend is.

Marktplaats is een goede plek om een rollator 
op de kop te tikken. Ze zijn er gebruikt vanaf  €10 
(soms zelfs gratis) en nieuw vanaf  €25. Heel 
gebruikersvriendelijk is Marktplaats niet. De 
rubriek Verpleeg en hulpmiddelen bevat zo’n 
6000 artikelen: van krukken tot trapliften en van 
bloeddrukmeters tot staopstoelen. Vinden wat u 
zoekt, hangt dus erg af  van de omschrijving van 
de adverteerder en de trefwoorden die u intikt. 
Belangrijk bezwaar van alle transacties op Markt
plaats is dat je doorgaans geen bon, geen service 
en geen garantie krijgt. Voor een leek is het vaak 
moeilijk te beoordelen of  een hulpmiddel goed is 
gebruikt en nog veilig is. Bij alle deals met parti
culieren is het goed om te verifiëren of  de verkoper 
ook daadwerkelijk de eigenaar is. Nabestaanden 
zijn bijvoorbeeld niet altijd op de hoogte dat de 
rolstoel van de overledene een WMOartikel is en 
dus terug moet naar de gemeente. 

Professionele aanbieders van tweedehandshulp
middelen richten zich vooral op tilliften en andere 
hoogtechnologische staophulpen. Correcte (de)
montage luistert hierbij nauw en veilig gebruik is 
extreem belangrijk. We zochten contact met de drie 
belangrijkste aanbieders van gespecialiseerde hulp

middelen, bekeken het aan
bod en analyseerden de alge
mene voorwaarden (zie tabel). 

Tweedehandshulpmid
delen.nl is de enige echte 
(web)winkel die spullen in 
en verkoopt en daarbij een 
eigen garantie geeft. Cruc 
(voorheen Gebruiktehulp
middelen.nl) en Zorgoutlet 
zijn naast webwinkel voor

al een fysieke marktplaats waar particulieren hun 
hulpmiddelen ‘in consignatie’ verkopen: dat bete
kent dat je als koper zaken doet met de oorspron
kelijke eigenaar en niet met de ‘winkel’ waarin de 
spullen staan. Zorgoutlet en Cruc rekenen een 
percentage over de verkochte spullen en zorgen 
eventueel voor contact tussen verkoper en koper. 
Zorgoutlet heeft de algemene voorwaarden opge
steld in overleg met de Consu mentenbond en houdt 
zich bij bestellingen in de webshop aan het Webshop 
Keurmerk. De voorwaarden van de andere twee 
negeren een paar essentiële consumentenrechten. 
Zo suggereren zowel Cruc als Tweehandshulp
middelen.nl ten onrechte dat bij prijswijzigingen 
na de bestelling de consument een afnameplicht 
heeft. Op die manier proberen ze het retourrecht 
in te perken. Bij alle drie de aanbieders geldt 
 echter gewoon het wettelijk recht om een besteld 
product zonder opgaaf  van redenen binnen zeven 
dagen na ontvangst terug te sturen. 

Cruc consignatie beperkt, vooral til- en sta 
op-hulpmiddelen
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Marktplaats 
 

marktplaats 
 

gevarieerd, particulieren 
en handelaren; veel mobi-
li teitshulpmiddelen
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Tweedehandshulpmiddelen webwinkel wisselend, nadruk op 
tilhulpmiddelen
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++ = zeer goed   + = goed    = redelijk   – = matig   –– = slecht    = niet aanwezig    = aanwezig

‘Met afnemende WMO-budgetten zullen het 

tweedehandsalternatief en de inzet van het 

persoonsgebonden budget steeds belangrijker 

worden. dat is een goede ontwikkeling met 

één maar: particuliere eigenaren zijn niet ver-

plicht hulpmiddelen periodiek te laten keuren. 

dat kan tot onveilige situaties leiden.’
BRON: TWEEDEHANDSHULPMIDDELEN.NL
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