
ORTHOPEDISCHE HULPMIDDELEN
VAN SCHMIDT MEDICA

GARANTIE OP 
FUNCTIONALITEIT 
EN PASVORM

Klachten 
Er is een klachtenregeling op 
aanvraag beschikbaar. Kijk op 
schmidtmedica.nl of informeer 
aan de balie bij onze vestigin-
gen.

Reparatie 
Klachten die ontstaan door onzorgvuldig handelen vallen niet 
onder de garantie. In de meeste gevallen is het mogelijk uw or-
thopedische hulpmiddelen te laten repareren. Dat kan via ons; 
eventuele kosten van de reparatie zullen wij aan u doorbereke-
nen. Alleen gewassen producten komen in aanmerking voor re-
paratie. 

Onderhoud 
Lees voor het onderhoud van uw orthopedische hulpmiddelen 
de voorschriften die zijn bijgesloten. 
• wassen of in de wasmachine; niet warmer dan 30 graden. 
• na het wassen stevig in een handdoek te rollen en krachtig uit    
te drukken. Vervolgens hangend of liggend laten drogen; niet op 
de kachel. Nooit wringen. 

Vestiging Zutphen
Leeuweriklaan 24A
7203 JE Zutphen
T 0575 514 997

Vestiging Veenendaal
Zandstraat 7
3901 CH Veenendaal
T 0318 742 999

F 0575 515 975
E info@schmidtmedica.nl

Wij garanderen gedurende 6 maan-
den de functionaliteit van ortho-
pedische hulpmiddelen. Voor de 
pasvorm geldt een termijn van een 
maand.

De garantiebepalingen zijn niet van 
toepassing op gebreken die ver-
oorzaakt zijn door normale slijtage, 
onzorgvuldig gebruik of sterke ana-
tomische veranderingen.

Schmidt Medica neemt deel aan de 
Erkenningsregeling Orthopedische  
Instrumentenmakerijen. Dit betekent 
dat aan alle kwaliteitseisen wordt 
voldaan en dat er continu wordt 
gewerkt aan kwaliteitsverbetering. 
Schmidt Medica staat daarom ga-
rant voor absolute topkwaliteit.



Aanmeten en levering
Voor het aanmeten kunt u terecht 
bij één van onze vestigingen of 
op ons spreekuur op diverse 
aanmeetlocaties. Confectiepro-
ducten worden direct of binnen 6 
werkdagen na het aanmeten of na 
ontvangst van de machtiging ge-
leverd. Voor maatwerkproducten 
geldt  2 tot 4 weken. 

Financiële afhandeling 
Orthopedische hulpmiddelen worden, indien ze aan wettelijke regels 
voldoen, vergoed vanuit de basisverzekering. Wij informeren u hierover 
voordat het product wordt aangemeten. Wij kunnen voor de meeste zorg-
verzekeraars de aanvraag en financiële afwikkeling rechtstreeks regelen. 
Hiervoor heeft u een recept of machtiging van de medisch specialist of arts 
nodig waarop uw medische indicatie staat vermeld.

Sinds 1 januari 2008 is er een verplicht eigen risico voor medische hulpmid-
delen, waaronder orthopedische hulpmiddelen. Dit geldt voor verzekerden 
vanaf 18 jaar. Met de invoering van het eigen risico is de no-claim regeling 
vervallen. Naast het verplicht eigen risico blijft ook het vrijwillig eigen risico 
bestaan. 

VERGOEDING 
DOOR UW 
ZORGVERZEKE-
RAAR

Orthopedische braces
Schmidt Medica ziet het dagelijks: cliënten die orthopedische 
hulpmiddelen nodig hebben zijn gebaat bij deskundig advies. 
Wij kennen de beste optie voor pijnverlichting bij iedere pa-
tiënt. Wie minder pijn voelt, kan zich beter bewegen, herstelt 
sneller en wordt vanzelf actiever. Dit merkt u direct, zelfs al bij 
het aanpassen in één van onze speciaalzaken. En dan zegt u, 
zoals bijna al onze cliënten: “Deze brace hoeft u niet in te pak-
ken, die houd ik lekker aan!” 

Orthopedische braces is de verzamelnaam voor ondersteu-
nende producten. Een polsbrace wordt zowel bij sportblessu-
res en reumatische aandoeningen als bij artrose voorgeschre-
ven. De polsbrace beperkt de bewegingsmogelijkheden en 
geeft uitwendige steun, waardoor het gewricht rust krijgt en de 
pijn afneemt. Voor mensen met artrose of slijtage in het kniege-
wricht kan een corrigerende kniebrace worden aangemeten.

Bij Schmidt Medica staan geschoolde medewerkers klaar om 
u te adviseren. Eén van hen is orthopedisch adviseur Brenda 
te Boekhorst. Zij vertelt: “Een persoonlijk gesprek is belangrijk, 
omdat ieder individueel geval anders is. Als medisch speci-
aalzaak zijn wij een verlengstuk van huisarts, specialist of bij-
voorbeeld fysiotherapeut. Wanneer u openlijk vertelt over uw 
klachten en uw verwachtingen, en zo nodig over het medische 
verleden met uw specialist, zorgen wij ervoor dat de juiste keu-
zes worden gemaakt.” 

ADVIES VAN       
GESCHOOLDE  
MEDEWERKERS 

UW 
GEZONDHEID 
IS GEBAAT BIJ    
DESKUNDIGHEID

DE OPLOSSING 
VOOR UW 

PERSOONLIJKE 
SITUATIE

U kunt onze winkels binnenlopen 
voor advies of een afspraak maken 
zodat wij tijd voor u in kunnen plan-
nen.

Brenda te Boekhorst: “Er komen  
mensen de winkel binnen, die vertel-
len over pijn in een pols, een knie, 
of een elleboog. Ze kennen ons als 
medisch speciaalzaak en willen we-
ten wat ze aan de pijn kunnen doen, 
welk product ze kunnen aanschaffen 
om de pijn te verlichten. Wanneer ze 
geen verwijzing van huisarts of spe-
cialist hebben vragen we door. Dan 
blijkt wel eens dat de klacht door een 
arts bekeken moet worden.

Wanneer dit niet nodig is kunnen wij  
verschillende braces en bandages 
passen. Het is dè manier om samen 
het juiste product te vinden. Een cli-
ent voelt  snel of een product verlich-
ting geeft. Neem bijvoorbeeld een 
steunzool tegen hielspoor. Daarin 
zit een zachte plek, precies op de 
plaats waar de pees aan het bot aan-
hecht en de pijn het hevigst is. Dan 
zijn we blij als we horen: Ik kan weer 
lopen zonder pijn, wat heerlijk!” 

Schmidt Medica levert bandages 
voor alle extremiteiten. Brenda te 
Boekhorst: “Wij zien twee soorten 
cliënten. Mensen die ondersteu-
ning zoeken voor een blessure, 
zij zijn door hun enkel gegaan, 
of hebben hun knie verdraaid. 
En mensen met een chronische 
aandoening, zoals artrose of reu-
ma, die door hun specialist naar 
Schmidt Medica zijn verwezen.
 
Artrose is een ander woord voor 
slijtage. Het kan in alle gewrichten 
en in alle beweeglijke delen waar 
de botten langs elkaar schuren 
ontstaan. Vaak is bewegen dan 
pijnlijk. Een brace geeft verlichting 
door het gewricht te ondersteunen 
en te ontlasten.

 In overleg met de klant horen wij of 
de brace ook nodig is om de bewe-
ging te beperken, of dat deze alleen 
dient ter ondersteuning en dus flexi-
beler mag zijn. Braces hebben vaak 
een versteviging die je eruit kan ha-
len. Zonder dit hulpstuk, is er nog wel 
ondersteuning maar kun je wat meer 
bewegen.” 

SCHMIDTMEDICA.NL



Aanvullende informatie OIM

Hartelijk dank voor uw vertrouwen in ons en onze producten. Onderstaand treft u de 
algemene informatie aan over uw orthese en de administratieve afhandeling daarvan.

Machtigingsaanvraag
Uw zorgverzekeraar heeft een “machtigingsaanvraag” van uw arts nodig. Deze krijgt u als
hij/zij u naar Schmidt Medica doorverwijst.  Wilt u deze machtigingsaanvraag bij het eerst
bezoek aan Schmidt Medica aan ons afgeven? Wij zorgen ervoor dat de machtigingsaanvraag
samen  met  een  offerte  van  ons  bij  uw  zorgverzekeraar  terechtkomt.  Daarna  moeten  we
wachten op de beslissing van de zorgverzekeraar op onze aanvraag. De mogelijkheid bestaat
dat de aanvraag wordt afgewezen. In dat geval kunt u (eventueel in overleg met ons) bezwaar
maken tegen de beslissing van de verzekeraar. Ook kunt u besluiten om de kosten zelf te
betalen.

Vergoedingen
Wij  hebben een  contract  met  bijna  alle  zorgverzekeraars.  In  een  dergelijk  contract  wordt
beschreven in hoeverre de betreffende zorgverzekeraar het aan u voorgeschreven hulpmiddel
vergoedt. Uw diagnose is hierin van belang. Deze geeft aan of u inderdaad in aanmerking
komt voor een vergoeding. Uw arts stelt de diagnose vast. In overleg met de arts of specialist
zorgt de instrumentmaker er vervolgens voor dat de juiste productkeuze gemaakt wordt. Onze
instrumentmaker kijkt samen met u wat mogelijk is. Afhankelijk van de wettelijke regels en
uw polisvoorwaarden, zorgen wij met u of uw zorgverzekeraar voor de financiële afhandeling.
Alleen  hulpmiddelen  voor  langdurig,  dagelijks  gebruik  kunnen  voor  vergoeding  in
aanmerking komen. 
Wij adviseren u voor de exacte procedure van uw zorgverzekeraar uw polisvoorwaarden te
raadplegen.
Sinds  1  januari  2008  is  er  een  verplicht  eigen  risico  bij  de  aanschaf  van  medische
hulpmiddelen, waaronder orthopedische hulpmiddelen. Dit geldt voor verzekerden vanaf 18
jaar.  Met  de  invoering  van  het  eigen  risico  is  de  no-claim regeling  vervallen.  Naast  het
verplicht eigen risico blijft ook uw eventuele vrijwillige eigen risico bestaan.

Vergoeding van softbraces
Softbraces worden niet vanuit de basisverzekering vergoed. Schmidt Medica brengt de kosten
bij u in rekening. Heeft u een aanvullende verzekering, dan kunt u voor een vergoeding van
(een deel van) de kosten in aanmerking komen. Raadpleeg uw polisvoorwaarden voor details.

Aanmeten en levertijden
Voor het aanmeten kunt u terecht bij één van onze vestigingen. Confectieproducten worden
direct of binnen 2 weken na het aanmeten of na de ontvangst van de machtiging (zie verder)
geleverd. Voor maatwerkproducten geldt meestal een termijn van 2 tot 5 weken. 
Als u een afspraak hebt, bedraagt de maximale wachttijd 20 minuten.
Een huisbezoek behoort tot de mogelijkheden.
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Gebruikstermijn
Voor  volwassenen  geldt  voor  de  orthesen  (beugels,  spalken,  korsetten,  enz)  een
gebruikstermijn van 24 maanden. Voor prothesen geldt een gebruikstermijn van 36 maanden.
Wanneer u binnen deze gebruikstermijnen een nieuwe voorziening nodig heeft, dan zal uw
zorgverzekering hiervoor toestemming moeten verlenen. In de meeste gevallen heeft u een
nieuwe verwijsbrief van uw behandelend arts  nodig. Onze medewerkers zullen u hierover
verder informeren.
Indien er in de medische situatie veranderingen ontstaan,  waardoor het hulpmiddel eerder
vervangen moet worden, kan dit ook binnen de gebruikstermijn worden aangevraagd. Wij
adviseren  u  voor  de  exacte  procedure  van  uw  zorgverzekeraar  uw  polisvoorwaarden  te
raadplegen.

Onderhoud 
Lees  voor  het  onderhoud van uw orthopedische  hulpmiddelen  de  voorschriften  die  in  de
verpakking zijn bijgesloten.
• Niet chemisch reinigen of strijken.
• Iedere 2 tot 3 dagen met de hand wassen of in de wasmachine; niet warmer dan 30 graden.
• De producten drogen sneller door ze na het wassen stevig in een handdoek te rollen en krachtig uit te

drukken. Vervolgens hangend of liggend laten drogen; niet op de kachel. Nooit wringen. 

Reparatie
In de meeste gevallen is het mogelijk uw orthopedische hulpmiddelen te laten repareren. Dat
kan via ons. Als uw orthese maximaal 1 jaar oud is, valt reparatie onder de garantieregeling.
Als  uw  orthese  meer  dan  een  jaar  oud  is,  dan  worden  de  kosten  vergoed  door  uw
zorgverzekeraar.  Bij  uw huisarts  of specialist  kunt u een aanvraagformulier voor reparatie
halen. Neemt u deze mee bij uw bezoek aan ons. Sommige zorgverzekeraars maken hierop
een uitzondering. Bij hen is verwijzing van uw behandelend arts dan niet noodzakelijk. Een
telefoontje naar uw zorgverzekeraar geeft ook hier duidelijkheid in. Als de reparatie van een
orthese  van  meer  dan  1  jaar  oud  onverhoopt  niet  vergoed  wordt,  zullen  wij  eventuele
reparatiekosten aan u doorberekenen. 
Alleen  gewassen  producten  komen  in  aanmerking  voor  reparatie.  De  instrumentmaker
overlegt met u over de reparatietijd. 

Garantie van de pasvorm en kwaliteit
Wij garanderen gedurende 12 maanden de functionaliteit van uw orthopedische hulpmiddelen.
Voor de pasvorm geldt een garantietermijn van 1 maand. De garantiebepalingen zijn niet van
toepassing op gebreken die veroorzaakt zijn door normale slijtage, onzorgvuldig gebruik of
sterke  lichamelijke  veranderingen  Inclusief  groei  van  een  kind),  die  ontstaan  tijdens  de
garantieperiode. 
Wij adviseren u voor de exacte procedure van uw zorgverzekeraar uw polisvoorwaarden te
raadplegen. 

Erkenningsregeling
Schmidt  Medica  neemt  deel  aan  de  Erkenningsregeling  Orthopedische  Instrumentenma-
kerijen.  Dit  betekent  dat  aan  alle  kwaliteitseisen  wordt  voldaan  en  dat  er  continu  wordt
gewerkt  aan  kwaliteitsverbetering.  Schmidt  Medica  staat  daarom  garant  voor  absolute
topkwaliteit.

De  SEMH  is  een  onafhankelijke  organisatie  die  in  samenspraak  met  de  branche,
gebruikersorganisaties en zorgverzekeraars eisen opstelt,  waaraan de leveranciers moeten voldoen.
Schmidt Medica is door de SEMH erkend.
Op  onze  website  www.schmidtmedica.nl vindt  u  veel  informatie,  zoals  adressen  en
openingstijden van al onze vestigingen.
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