
Orthopedische 
hulpmiddelen
op maat van de mens
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Inhoud van de folder

Kamer Orthopedie heeft speciaal voor u een serie
folders gemaakt. Hierin proberen wij u zo volledig
mogelijk te informeren over onze activiteiten en de
verschillende producten die wij leveren. In deze fol-
der behandelen we het onderwerp ‘Confectie’.
Hieronder staan de vragen die we verderop voor u
beantwoorden:

• Wat doet Kamer Orthopedie? 
• Wat is confectie in de orthopedie?
• Voor wie zijn confectie artikelen bedoeld?
• Wat voor soort confectie artikelen kan Kamer 

Orthopedie leveren? 
• Hoe verloopt de aanschaf van een confectie 

orthese? 
• Wordt een confectie orthese vergoed door 

verzekeraars?
• Welk onderhoud is het best voor uw confectie 

artikel?
• Wat kunt u doen bij problemen met de 

confectie orthese?
• Wat verwacht Kamer Orthopedie van u?
• Wanneer kunt u ons bereiken?
• Waar kunt u ons bereiken?
• Komt u met de auto of het openbaar vervoer?



Wat doet Kamer Orthopedie?

Ons bedrijf is een erkend orthopedisch instrument-
makerij en levert: prothesen, orthesen, korsetten en
confectie artikelen. Persoonlijke producten waarbij
we veel belang hechten aan:

• kwaliteit;
• service;
• vakmanschap;
• erkenning door bijvoorbeeld Erkenningsregeling

SEMH & ISO 9001.
Onze medewerkers vormen een gespecialiseerd,
enthousiast en hecht team. Zij hebben zich als doel
gesteld: een perfect en persoonlijk product af te leve-
ren. Meer informatie over ons bedrijf vindt u in de
brochure ‘Kamer Orthopedie’ of op de website
www.kamerorthopedie.nl

Wat is confectie in de orthopedie?

Confectie artikelen zijn standaard hulpmiddelen die
verschillende functies kunnen hebben: ondersteunen,
corrigeren, warm houden of beschermen. Zoals de
term al doet vermoeden, zijn confectie artikelen niet
op maat vervaardigd. Wij hebben een ruim assorti-
ment op voorraad.

“Confectie arti-
kelen zijn tegen-
woordig overal
leverbaar. Maar
meestal ont-
breekt toch de
deskundigheid.
Wij kunnen
onze klanten
goed adviseren,
ze gaan altijd
met kwaliteit
naar huis.”



Voor wie zijn confectie artikelen bedoeld?

Confectie artikelen kunnen op twee manieren wor-
den gedragen:

1. preventief
2. curatief

Alleen als een confectie artikel curatief is, kan deze
voorgeschreven worden door een arts.

Wat voor soort confectie artikelen kan
Kamer Orthopedie leveren? 

Er bestaat een breed assortiment aan confectie arti-
kelen. De meeste hebben we op voorraad, maar het
kan ook altijd speciaal voor u worden besteld.
Confectie artikelen die wij op voorraad hebben zijn
bijvoorbeeld: sportbraces voor de knie of pols, banda-
ges en korsetten voor de knie of romp.

“Er komen geregeld klanten zonder verwijzing van de arts
of specialist binnenlopen voor confectie artikelen. We gaan
dan in gesprek om te informeren naar de klachten en de
leefstijl. Iemand met reuma heeft bijvoorbeeld een product
nodig dat uit hele zachte materialen is samengesteld.”



Hoe verloopt de aanschaf van een confec-
tie orthese? 

Wij willen u graag goed informeren en adviseren.
Daarom is het handig om eerst even een afspraak te
maken. Tijdens de afspraak zullen we uw maat gaan
bepalen en kijken welk product het best past. Als dit
product op voorraad ligt, kunt u het meteen mee -
nemen. Anders zullen we het voor u bestellen.
Betalingen kunnen contant of met pin worden
gedaan.

Wordt een confectie orthese vergoed door
verzekeraars?

Meestal worden confectie artikelen niet vergoed
door zorgverzekeraars. Mocht dit wel het geval zijn
dan geven wij dat aan. Kamer Orthopedie heeft actu-
ele informatie over eventuele mogelijkheid tot ver-
goeding. Algemeen kan worden aangegeven dat:

• een preventief confectie artikel niet wordt 
vergoed.;

• een curatief confectie artikel soms wordt 
vergoed. 

In het laatste geval heeft u een machtigingsaan-
vraag, voor een confectie orthese, nodig. Deze ont-
vangt u van uw arts of specialist.



“Als klanten bij ons een afspraak maken, kunnen we tijd
reserveren. We zorgen dat er een paskamer vrij is en geven
uitgebreid voorlichting. Bij vertrek krijgen klanten een visite-
kaartje mee. Zo kunnen ze altijd contact opnemen met
degene die ze heeft geadviseerd.”

Welk onderhoud is het best voor uw con-
fectie artikel?

De meeste confectie artikelen worden door de leve-
rancier geleverd met gebruiksaanwijzing. Mocht dat
niet het geval zijn:
Wassen in handwarm water met een fijnwasmiddel,
goed uitspoelen en drogen aan de waslijn. Niet cen-
trifugeren of in de droger doen.

Wat kunt u doen bij problemen met de
confectie orthese? 

Voor alle confectie artikelen geldt de garantietermijn
van de leverancier. Mocht u problemen hebben,
neem dan contact op met Kamer Orthopedie. Wij
kunnen u telefonisch advies geven of eventueel een
afspraak maken om het artikel te controleren. Dat
laatste kan alleen als:

• het artikel in originele staat is;
• u het betalingsbewijs meeneemt. 

Verdere informatie over: reparatie, garantie en klach-
tenprocedure, vindt u in onze folder ‘Verzekering
Klachten en verbeteringen’.



Wat verwacht Kamer Orthopedie van u?

Neem de machtigingsaanvraag van uw arts mee (als
het een curatief  confectieartikel betreft);
Zorg dat u het inschrijfbewijs van uw zorgverzeke-
raar mee heeft;
Zorg voor goed onderhoud, dan gaat het product lan-
ger mee.
Bewaar altijd het betalingsbewijs, deze heeft u nodig
bij klachten en reparaties.

Wanneer kunt u ons bereiken?

Voor vragen of afspraken kunt ons bereiken:
maandag t/m vrijdag tussen 8.30 uur en 16.30 uur,
lunchpauze van 12.45 uur tot 13.30 uur.
(Behandeling volgens afspraak)



Waar kunt u ons bereiken?

Thomas A Kempisstraat 85
1064 LT AMSTERDAM
Telefoon: 020 613 13 98
Fax: 020 613 64 88
Internet: http://www.kamerorthopedie.nl
E-mail: info@kamerorthopedie.nl

Komt u met de auto of het openbaar 
vervoer?

Onze vestiging is goed bereikbaar, zowel met het open-
baar vervoer als met de auto. Parkeren kan praktisch
voor de deur en is kosteloos. Als u met het openbaar
vervoer komt, dan kunt u met buslijn 19 of tramlijn
13 dicht in de buurt van onze vestiging komen.


