
Hoe kom ik aan een orthese?

Naar uw behandelend arts:
Uw behandelend arts en instrumentmaker 

zoeken meestal samen met u de best mogelijke 

oplossing. Verzekeringsprocedure wordt in  

gang gezet.

 Het vervolg:
 • Oproep voor maatnemen

 • Gipsen of maten opnemen

 • Eerste pas 

 • Tweede pas: hulpmiddel onafgewerkt mee 

 • Testen en proeflopen 

 • Terug naar specialist en instrumentmaker 

 • Afwerking 

 • Aflevering 

Wat gebeurt er hierna: 
•  Nacontroles 

Uitzonderingen: 
Voor uitzonderingen kunt u bellen met: 

0900 - 22 55 451

Specifieke informatie kunt u vinden op de site: 

www.bewegingsvisie.nl

Voor algemene informatie:
www.bewegingsvisie.nl

info@bewegingsvisie.nl

0900 - 225 54 51

Onderdeel van Bewegingsvisie zijn:
Van Dinter Orthopedie | Tilburg | 013 - 536 67 01

Van Dinter Den Haag | Den Haag | 070 - 345 35 84

Gardeslen Orthopaedie | Goes | 0113 - 23 30 80

Kamer Orthopedie | Amsterdam | 020 - 613 13 98

Van Lierop Orthopedie | Venlo | 077 - 351 78 16

Van Luijn & Van der Meer Orthopedie | Maarssen | 0346 - 56 11 21

Meijer Orthopedie | Bussum | 035 - 693 62 38

Orthopedie Techniek Heiloo | Heiloo | 072 - 533 58 62

Orthopaedie 2000 | Roermond | 0475 - 32 72 10

Plexus Orthopedie | Rotterdam | 010 - 483 65 89

Guido Schoenen Orthopedie | Vaals | 043 - 306 49 48

Stel Orthopedie | Vries | 0592 - 54 25 55

Vermolen O.M.S. | Wijchen | 024 - 645 31 65

Een orthese



Hoe gaat de aanschaf van een orthese 
in zijn werk?
•  Bij de eerste afspraak maakt u kennis met een van de 

deskundige instrumentmakers van Bewegingsvisie. We 

nemen de maten van uw orthese bijvoorbeeld op met een 

gipsmodel en bespreken met u de mogelijkheden van de 

verschil lende materiaalsoorten. 

•  Bij een tweede afspraak testen we de pasvorm van uw 

orthese en brengen eventuele verbeterpunten in kaart.

•  Bij de derde afspraak passen we de definitieve, afgewerkte 

orthese en als die optimaal is, dan kunt u die vanaf dit 

moment meteen gebruiken.

Ook voor de aanschaf van een confectie-orthese maken we 

graag een afspraak. Op die manier kunnen we u goed 

informeren en adviseren. Tijdens de afspraak nemen we uw 

maten op en bekijken we welke product het beste past. Als dit 

product op voorraad is, kunt u het eventueel meteen 

gebruiken. Hebben we het niet in huis, dan bestellen we het 

voor u.  

Wat is het beste onderhoud voor uw 
orthese?
Regelmatig en juist onderhoud van uw orthese verlengt de 

levens duur.

•  Kunststof onderdelen houdt u het beste schoon met een 

zachte borstel en handwarm water.

•  Leren onderdelen kunt u eventueel aan de buitenkant met 

wat kleurloze schoencrème poetsen en uitwrijven.

•  Onderdelen van textiel wast u met een fijnwasmiddel in 

handwarm water en droogt u aan de waslijn. Centrifugeer 

ze niet en gebruik geen wasdroger.

•  Aan de metalen onderdelen kunt u beter niets doen. 

Wanneer deze problemen opleveren, kunt u contact op-

nemen met uw instrumentenmaker van Bewegingsvisie.

Hoe werkt de aanvraag bij uw 
verzekeraar?
Een orthese wordt niet altijd vergoed door zorgverzekeraars. 

In het algemeen geldt dat preventieve orthesen, dus hulp-

middelen die bedoeld zijn om klachten te voorkomen, niet 

in aanmerking komen voor een vergoeding.

Als u bent doorverwezen door uw behandelend arts, dan 

ontvangt u van hem of haar een machtigingsformulier voor 

uw orthese. Hiermee regelen wij de aanvraag bij uw ziekte-

kostenverzekeraar en de financiële afhandeling van het 

verzekeringsdeel. U betaalt eventueel alleen nog uw eigen 

risico of eigen bijdrage.

 Zorg daarom dat u bij de eerste afspraak de machtigings-

aanvraag van uw behandelend arts en de zorgpas van uw 

zorg verzekeraar meeneemt. Uw zorgverzekeraar heeft een 

aantal weken nodig om uw aanvraag te verwerken. Wanneer 

wij officieel toestemming hebben gekregen, kunnen wij uw 

orthese leveren. Verzekeraars stellen de minimale gebruiks-

termijn van een orthese in de meeste gevallen vast op twee 

jaar. 

Wat te doen bij vragen, klachten of 
problemen?
Wanneer u vragen, klachten of problemen heeft, die te 

maken hebben met uw orthese, dan kunt u altijd bij uw 

instrumentmaker van Bewegingsvisie terecht. We geven u 

direct telefonisch advies of maken, als dat nodig is, een 

afspraak voor reparatie of correctie.

Neem altijd contact op met uw instrumentmaker van 

Bewegingsvisie als u het idee heeft dat de pasvorm van uw 

orthese niet goed meer is. 

Bewegingsvisie heeft een standaard klachtenprocedure, uw 

instrumentmaker kan u daar meer over vertellen. ◆

Bewegingsvisie,  
persoonlijk in orthopedie
Persoonlijk in orthopedie, dat klinkt mooi, maar wat moet 

u zich daarbij voorstellen? Bewegingsvisie is een groep 

samenwerkende ondernemers, die zich richt op een 

persoonlijk aanpak in orthopedie. We zien onze klanten 

niet als nummer en onderscheiden ons daarin van veel 

concurrenten. We maken het traject voor de aanvraag van 

orthopedische hulpmiddelen overzichtelijk en zorgen voor 

een juiste afstemming op uw behoefte. Op die manier 

verzekert u zich van de beste ondersteuning èn het best 

functionerende hulpmiddel. Persoonlijk in orthopedie 

betekent dat u geholpen wordt op een manier die bij u past.

Wat is een orthese precies?
Een orthese is een hulpmiddel dat ondersteuning biedt of 

corrigeert bij het dagelijks functioneren. Bewegingsvisie 

kan orthesen maken voor vrijwel alle lichaamsdelen.

Alle orthesen worden gemaakt van hoogwaardige mate-

rialen, die lang meegaan en prettig aanvoelen. De precieze 

materiaal keuze is afhankelijk van een aantal factoren, van de 

benodigde ondersteuning of correctie bijvoorbeeld. Onze 

deskundige instrumentmakers leggen u de verschillende 

mogelijkheden voor en adviseren over de meest optimale 

combinatie van materialen voor uw orthese. Dat advies komt 

altijd in nauwe samenspraak met de orthopedisch chirurg of 

revalidatiearts tot stand.

Wat is een confectie-orthese?
Bewegingsvisie levert ook confectie-orthesen. Confectie-

orthesen zijn standaard hulpmiddelen die kun nen onder-

steunen, corrigeren of beschermen. Confectie hulpmiddelen 

zijn niet op maat gemaakt, maar onze adviezen zijn wel 

maatwerk. Op die manier zorgen we ervoor dat u altijd met 

het best gekozen confectiehulpmiddel naar huis gaat.


