MH² Advies begeleidt en geeft onafhankelijk advies op het gebied van:
•
•
•
•

Hulpmiddelen
Woningaanpassingen
Verhuizingen
Zorgvragen
Aanvraagtrajecten van hulpmiddelen
Rijlessen voor uw scootmobiel of elektrische rolstoel

In een steeds veranderende markt is het vaak moeilijk om het kaf van
het koren te scheiden. Via welke wegen kunt u een hulpmiddel
aanschaffen en welke leverancier past het beste bij u? Wanneer u op
zoek bent naar een hulpmiddel komen er veel vragen op u af.
MH² Advies kan u begeleiden bij het beantwoorden van deze vragen.

Één aanspreekpunt voor al uw zaken

Wij begeleiden het traject van A tot Z maar u bepaalt zelf het alfabet.
Telefoon 06 1016 3778
Email info@mh2advies.nl
Website www.mh2advies.nl

Het gaat niet meer vanzelf….

wat nu?

Wat als niet alles meer vanzelf gaat?
Traplopen, opstaan, verplaatsen, veilig
douchen, koken, aankleden….

Het gaat niet meer vanzelf….

Wat nu?

Wat als niet alles meer vanzelf gaat? Traplopen, opstaan, verplaatsen,
veilig douchen, koken, aankleden…. Wat nu?
Wanneer u op zoek bent naar een hulpmiddel komen er veel vragen op u af.
•
•
•
•
•

Welke oplossingen zijn er?
Worden de oplossingen vergoed?
Zo ja, waar kan ik het aanvragen?
Welk invloed heb ik op de aangedragen oplossingen?
Hoe werkt het?

Gebruik van hulpmiddel
MH² Advies biedt bijvoorbeeld rijlessen voor de scootmobiel en
elektrische rolstoel aan. Daarnaast hebben wij ervaring met
communicatiehulpmiddelen en kunnen wij u en uw naaste omgeving
leren om adequaat met het hulpmiddel om te gaan.

Thuis blijven of verhuizen

Advies en begeleiding

Wanneer u minder mobiel wordt, heeft dit ook vaak gevolgen voor uw
woonsituatie. Gaat u verhuizen of kiest u voor aanpassingen aan uw
huidige woning?

MH² Advies kan u begeleiden bij het beantwoorden van deze vragen. Wij zijn
niet gebonden aan leveranciers, hierdoor kunnen wij u altijd een objectief en
deskundig advies geven. Wij kunnen u ook ondersteunen bij
het gebruik van uw hulpmiddel.

Deze vraagstukken vragen veel tijd en energie van alle betrokkenen. In een
toch al moeilijke situatie is het lastig om (op afstand) alles goed te overzien.
MH² Advies biedt advies en ondersteuning voor
woningaanpassingen en verhuizingen.

