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2. Naar Kamer Orthopedie
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2. Altijd een spreekuur dichtbij
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3. Kwalitatieve zorg
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We kijken altijd verder dan uw hulpmiddel, met de hoogst haalbare zorg
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en met uw specifieke geval in het vizier. En, indien gewenst kunnen we

Thomas A. Kempisstraat 85 • 1064 LT Amsterdam
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T. 020 - 613 13 98 • F. 020 - 613 64 88

		gebruiken.
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4. Het Bewegingsvisie Zorgplan
Aan de hand van het intakegesprek stellen we een zorgplan op. We
leggen alle relevante gegevens standaard vast, op die manier bouwen
we een volledig en efficiënt dossier op.
5. Verstand van zaken
Wij combineren een gedegen analyse van uw situatie met uitgebreide
kennis van technische mogelijkheden. Deze combinatie garandeert u
dat u van het optimale hulpmiddel wordt voorzien.

Ma t/m vr 8.00 - 16.30 uur
Vestiging Purmerend
Schoolplein 7 & 8 • 1441 GV Purmerend
T. 0299 - 210 102
purmerend@kamerorthopedie.nl • www.kamerorthopedie.nl
Ma t/m vr 8.00 - 16.30 uur
Buiten kantooruren én tijdens onze lunchpauze (12.45 - 13.30 uur) kunt
u een bericht inspreken op onze voicemail, wij nemen dan z.s.m. contact

mogelijk kunt u vanaf dit moment de prothese meteen

3. Evaluatie
Wij vinden het belangrijk om van tijd tot tijd te bekijken of uw
hulpmiddel nog goed voldoet en wat uw ervaringen zijn. Samen
met Kamer Orthopedie maakt u hierover afspraken.

Meer weten?

met u op. Tijdens vakantietijden heeft uw Bewegingsvisiespecialist altijd
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een buddy klaar staan die de werkzaamheden overneemt.

info@kamerorthopedie.nl • purmerend@kamerorthopedie.nl
www.kamerorthopedie.nl • www.bewegingsvisie.nl

6. Snelle levering
We vinden het belangrijk dat u snel met uw hulpmiddel uit de voeten

Kamer Orthopedie is onderdeel van Bewegingsvisie

kunt. Bij het aanmeten maken we daarom direct een afspraak voor

www.bewegingsvisie.nl • info@bewegingsvisie.nl • 06 - 532 875 70

de levering van uw hulpmiddel.

• Bij de laatste afspraak past u de afgewerkte prothese en zo

Prothese

