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De adaptatietechnicus levert maatwerk en geeft advies

Op zoek naar een 
geschikt hulpmiddel?

Het kan zijn dat u door uw beperkingen belemmerd wordt bij het 
uitvoeren van dagelijkse werkzaamheden. Een hulpmiddel of 
individuele aanpassing kan voor u dan een oplossing zijn en uw 
zelfstandigheid vergroten. Locatie Beatrixoord van het UMCG 
Centrum voor Revalidatie heeft een adaptatietechnicus in dienst 
die hulpmiddelen en aanpassingen maakt voor volwassenen en 
kinderen.

In deze folder leest u welke mogelijkheden er zijn en wat de 
werkwijze is van de adaptatietechnicus. Waar ‘u’ staat kan ook 
‘uw kind’ worden gelezen. 



Op zoek naar een geschikt hulpmiddel?

Er zijn aanpassingen of hulpmiddelen op verschillende gebieden: 
• Arbeid, bijvoorbeeld een aangepaste schaar of een 

typespalk;
• Eten en drinken, bijvoorbeeld een bekerhouder met een 

handbeugel;
• Huishouden, bijvoorbeeld een eenhandig te bedienen 

dunschiller;
• Spalken, tijdelijk ter ondersteuning van therapieën;
• Persoonlijke verzorging, bijvoorbeeld een tandenborstel 

op standaard;
• Vervoer, bijvoorbeeld een verlenging van een fietsstuur.

Meer voorbeelden van hulpmiddelen en aanpassingen kunt u 
bekijken in de vitrines bij de werkruimte van de adaptatie
technicus. De Adaptatietechniek bevindt zich in de gang A0, 
kamernummer A0.18. 
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Welke aanpassing of hulpmiddel voor u geschikt is bepaalt de 
adaptatietechnicus samen met u en uw behandelend arts of 
therapeut.

De werkwijze van de adaptatietechnicus

Als tijdens uw revalidatie blijkt dat u een aanpassing of hulpmiddel 
nodig heeft, meldt uw revalidatiearts of een behandelaar u aan bij 
de adaptatietechnicus.
De adaptatietechnicus bespreekt met de behandelaar welke 
mogelijkheden er zijn. Het kan zijn dat u hiervoor ook een oproep 
krijgt. De adaptatietechnicus kan dan zien hoe u de handeling nu 
uitvoert en welke bewegingsmogelijkheden u heeft. Soms worden 
direct al (kleine) aanpassingen gemaakt. Maar het kan ook zijn dat 
er meer tijd nodig is om een hulpmiddel of aanpassing te maken. 
Van de adaptatietechnicus hoort u wat het vervolgtraject is.
 
Als u revalideert in locatie Groningen van het Centrum voor 
Revalidatie kunt u ook terecht bij de adaptatietechnicus voor 
hulpmiddelen en aanpassingen. Ook dan meldt uw revalidatiearts 
of een behandelaar u aan bij de adaptatietechnicus. U heeft deze 
afspraak in locatie Beatrixoord van het Centrum voor Revalidatie. 
De adaptatietechnicus maakt telefonisch een afspraak met u. 

Als een behandelaar van buiten het Centrum voor Revalidatie u 
verwijst voor een hulpmiddel of aanpassing, neemt de 
adaptatietechnicus contact met u op voor een afspraak. Natuurlijk 
mag uzelf ook mailen of bellen voor een afspraak. Achter in deze 
folder vindt u de adresgegevens.
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Informatie

De adaptatietechnicus maakt hulpmiddelen of aanpassingen, maar 
kan u ook informeren over al bestaande voorzieningen voor 
dagelijks gebruik. Iedereen kan hiervoor bij de adaptatietechnicus 
terecht.

Vragen

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over adaptatietechniek 
dan kunt u op werkdagen (behalve vrijdag) contact opnemen. Het 
telefoonnummer is (050) 533 84 43. U kunt ook mailen naar: 
adaptatie@cvr.umcg.nl
 
Universitair Medisch Centrum Groningen
Centrum voor Revalidatie, locatie Beatrixoord
Adaptatietechniek
Dilgtweg 5,  9751  ND  Haren
Postbus 30.002,  9750  RA  Haren
Telefoon (050) 533 84 43
www.revalidatie.umcg.nl


