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Thuiszorg organisaties 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderwerp: Nieuw bij Vegro – koppelbed De Bijrijder voor uw cliënten! 

 

Beste thuiszorgmedewerker, 

 

Vegro is dé complete leverancier van hulpmiddelen vanuit de regeling zorgverzekering, oftewel de uitleen. Dit 

betekent dat wij namens alle zorgverzekeraars in Nederland hulpmiddelen verstrekken aan verzekerden. De 

uitleen wordt ingezet voor verzekerden in een thuissituatie. Daarnaast zijn we specialist in de verhuur van 

zorghulpmiddelen, aan zowel intramurale als extramurale cliënten.  

 

Hulpmiddelen vanuit de uitleen en verhuur bestelt u eenvoudig bij Vegro; we zijn 24 uur per dag en 7 dagen 

per week bereikbaar via telefoon, onze website en onze bestel app. Een hulpmiddel wordt altijd de volgende 

werkdag geleverd en zaterdag is voor ons ook gewoon een werkdag. Is het hulpmiddel eerder nodig vanwege 

een spoedeisende situatie? Geen probleem; wij leveren in spoedgevallen dezelfde dag. Wanneer een kleiner 

hulpmiddel nodig is, kunt u deze ook in een van onze Thuiszorgwinkels of Uitleenpunten ophalen. 

 

Vegro is trots om u de samenwerking met Roparun en Multisleep te kunnen aankondigen! Roparun heeft een 

aantal koppelbedden van Multisleep aan Vegro ter beschikking gesteld om te kunnen uitlenen aan cliënten in de 

thuiszorg situatie. 

Wanneer u twee zorgbedden tegen elkaar aan zet, zit er altijd een opening tussen de matrassen. Deze afstand 

maakt het voor naasten lastig om elkaars warmte op te zoeken. Een koppelbed biedt de oplossing. Het koppelbed 

De Bijrijder is een logeerbed voor mensen die graag samen willen zijn in een zorgomgeving. Het koppelbed 

bestaat uit een frame met een speciaal koppelmatras. Dit matras heeft een verbreding, waardoor hij naadloos 

aansluit. Door middel van het bijrijden en op de juiste hoogte stellen van het koppelbed, wordt een eenpersoons 

hoog-laag zorgbed in een handomdraai een volwaardig tweepersoonsbed.   

 

Als thuiszorg organisatie kunt u bij Vegro een aanvraag indienen voor het leveren van een koppelbed (via het 

uitgifteformulier in de bijlage) aan één van uw cliënten. Na gebruik van het bed kan door middel van het 

retourformulier (zie bijlage) het bed weer door Vegro worden opgehaald.  

 

We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, neemt u 

gerust contact op met onze klantenservice, via telefoonnummer 0900-2887766. 

 

Met vriendelijke groet, 

Vegro Verpleegartikelen B.V. 

 
René Kamerbeek 

Algemeen Directeur

 

 
 
Correspondentie-/bezoekadres 
Postbus 227, 2160 AE  Lisse 
Vennestraat 13, 2161 LE  Lisse 
 
Klantenservice: (0900) 2 88 77 66 
 
relatiebeheer@vegro.nl 
zakelijk.vegro.nl 
 
 

Nieuwleusen, december 2019 

http://www.vegro.nl/zakelijk


Uitgifteformulier koppelbedden
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Gegevens Aanvragende thuiszorg

Naam organisatie

Naam team

Adres team

Telefoonnummer team

Gegevens cliënt

     Dhr         Mevrouw

Naam

Voorletters

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

Mobiel telefoonnummer

Geboortedatum

BSN nummer

Lengte

Gewicht

Datum bezorgen

Evt. Afwijkend bezorgadres

Bijzonderheden

Het ingevulde formulier kan gemaild worden naar klantenservice@vegro.nl.



Retourformulier koppelbedden
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Gegevens Aanvragende thuiszorg

Naam organisatie

Naam team

Adres team

Telefoonnummer team

Gegevens cliënt

     Dhr         Mevrouw

Naam

Voorletters

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

Mobiel telefoonnummer

Geboortedatum

BSN nummer

Datum ophalen

Evt. Afwijkend ophaaladres

Bijzonderheden

Het ingevulde formulier kan gemaild worden naar klantenservice@vegro.nl.
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