
Voorkeurspakket Mobiliteitshulpmiddelen

Ingangsdatum 1 januari 2023

In onderstaande tabel vindt u het voorkeurspakket van CZ Zorgkantoor voor de mobiliteitshulpmiddelen 
die nieuw aangeschaft mogen worden. In het depot kunnen andere en/of oudere varianten staan. 
Deze gaan altijd voor een nieuwlevering. 

Soort product Kenmerk Type/Merk Fabrikant

Handbewogen  
rolstoel

Zonder  
kantel functie

Roxx Life & Mobility

Quickie Life I Sunrise Medical

Quickie Argon 2* Sunrise Medical

Met  
kantelfunctie

Canto NXT Life & Mobility

Canto NXT Kelvin Life & Mobility

Ibis Pro Sunrise Medical

Orthese onderstel Match Life & Mobility

Elektrische  
rolstoelen

FWD / RWD
Puma Q400 Sunrise Medical

Puma Q500 Sunrise Medical

Midwheeler
Puma Q400-M Sunrise Medical

Morgan Life & Mobility

Hulpaandrijving/  
Duw onder steuning

Aura Life & Mobility

@WORK Life & Mobility

@EASE Life & Mobility

PowerSupport Sunrise Medical

Alber E-motion M25 Invacare

Alber Viamobil V25 Invacare

Zit- en  
rugondersteuningen**

Newton Life & Mobility

Sedeo Pro Sunrise Medical

Zitkuipen**

Kelvin Life & Mobility

Nuage PLS Sunrise Medical

Dynaform Dyna Products

* In combinatie met handbike.
** De categorie-indeling van de zitkuipen, zittingen en rugleuningen is te vinden via het ZorgInfo portaal in de documentenbox.



Soort product Kenmerk Type/Merk Fabrikant

Scootmobiel

Standaard

Sterling Elite XS Sunrise Medical

Excel Galaxy II Van Os

Orion Pro Invacare

Extra geveerd
Sterling Elite Plus Sunrise Medical

Excel Galaxy Plus Van Os

Niet algemeen  
gebruikelijke 
(aangepaste) fietsen

Standaard
Geen model vastgelegd wel 
voorkeursfabrikanten

Van Raam

Huka

Elektrisch
Van Raam

Huka

Handbike

Standaard
Geen model vastgelegd wel 
voorkeursfabrikanten

Sunrise Medical

Roam

Elektrisch
Sunrise Medical

Roam

Buggy’s / autostoel
Geen vastgelegd model en/
of fabrikant.
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