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Hoofdstuk 4 

Rolstoelen 
 
Rolstoelen (elektrisch of handbewogen) zijn gratis voor iedereen die ze langdurig nodig 
heeft. Waar u die moet aanvragen, hangt af van het doel waarvoor u ze gebruikt. 
• Een rolstoel voor privégebruik krijgt u van de gemeente (via de Wmo, het Wmo-loket). Veel 

gemeenten vergoeden ook het onderhoud en eventuele reparaties, maar dat is niet verplicht. 
• Een rolstoel die u vooral gebruikt voor werk of opleiding krijgt u van UWV. U mag de rolstoel 

dan ook thuis gebruiken. 
• Een rolstoel nodig om te sporten kunt u ook aanvragen bij de gemeente. De gemeente bekijkt 

uw situatie en beslist op grond daarvan of u een sportrolstoel vergoed krijgt. Een voorwaarde is 
dat u zonder de sportrolstoel niet kunt sporten. Veel gemeenten geven een vast bedrag voor de 
sportrolstoel, het onderhoud en de reparaties. Wilt u een duurder exemplaar, dan moet u 
bijbetalen. 

• Woont u in een instelling zoals een verpleeghuis, dan regelt die instelling alles voor u. Dat valt 
onder de Wlz. 

 
Hebt u maximaal zes maanden een rolstoel nodig? Dan kunt u er een lenen bij de thuiszorgwinkel. 
Uw huisarts kan u helpen om in te schatten hoe lang u de rolstoel nodig zult hebben. Het lenen is 
meestal gratis, maar u betaalt wel een borg. 
 
Hoe aanvragen? 
Een rolstoel van de gemeente Eersel vraagt u aan via het Wmo-loket. U kunt een telefonische 
afspraak maken, telefoonnummer 0497-511300 of via de website (www.eersel.nl) het 
meldingsformulier invullen. 
 
Een rolstoel van UWV vraagt u aan met het formulier: Aanvraag voorzieningen bij visuele, 
auditieve of motorische handicap. Via de website 
www.uwv.nl/particulieren/voorzieningen/voorzieningen-werk/detail/dienstverlening-voor-blinden-of-
motorisch-gehandicapten. 
 
Verhuizen 
Verhuist u van de ene gemeente naar de andere of naar een instelling? Dan kan de (oude) 
gemeente de rolstoel terugvragen. Vervelend, omdat vaak niet direct een vervangend exemplaar 
klaarstaat. Overleg daarom vooraf met uw gemeente over een overgangsregeling. 
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