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Deskundigheid en certificering
Schmidt Medica is een SEMH erkend leverancier. Dit geeft 

u een waarborg voor kwaliteit, kennis en begrip. De inhoud 

van de erkenningsregeling vindt u op de website semh.info. 
Folders van diverse patiëntenorganisaties kunt u vinden op 

onze website.

 

Toch kan het voorkomen dat u klachten heeft over de 

behandeling of levering van de kousen. Wij horen dat graag 

van u, en proberen altijd samen met u tot een oplossing 

te komen. Bent u niet tevreden met de afhandeling van 

uw klacht, dan hebben we een schriftelijke klachten- en 

vervolgprocedure. Meer informatie hierover vind u op onze 

website onder ‘klachten’.

AL 35 JAAR GESPECIALISEERD 
IN HET MENSELIJK 
BEWEGINGSAPPARAAT

088 00 47 470 info@schmidtmedica.nl

06 30 835 335 schmidtmedica.nl



schmidtmedica.nl

Schmidt Medica is een begrip in zorg en al meer dan 35 
jaar toonaangevend specialist op het gebied van medische 
hulpmiddelen. Schmidt Medica heeft zich ontwikkeld tot 
specialist in het menselijk bewegingsapparaat. 

Behandelcentrum
In de drie behandelcentra van 

Schmidt Medica voorzien onze 

specialisten u van totale service 

op het gebied van orthopedische 

hulpmiddelen, therapeutische 

elastische kousen, borstprotheses, 

orthopedisch schoeisel en andere 

medische hulpmiddelen. 

Een team van medisch  

pedicures, podotherapeuten, 

compressie adviseurs, orthopedisch 

technologen en schoenmakers staan 

garant voor topzorg.

Verzekering
Schmidt Medica heeft contracten met alle zorgverzekeraars. 
Voor de vergoedingen van onze medische hulpmiddelen of 
diensten en uw eventuele eigen bijdrage verwijzen wij u naar de 
polisvoorwaarden van uw verzekering. De administratieve  

afhandeling met uw zorgverzekeraar wordt door ons gedaan.

Contact
Voor het maken van een afspraak of voor vragen kunt u elke 
werkdag tussen 09.00 uur en 17.30 uur telefonisch contact met 
ons opnemen via 088 00 47 470. U kunt uw vraag ook mailen naar  
info@schmidtmedica.nl, wij doen ons best deze zo snel mogelijk 

te beantwoorden.

 
U kunt uw vraag ook stellen via Whatsapp op ons mobiele  
nummer 06 30 835 335. Voeg ons toe en stel direct uw 
vraag.

SCHMIDT MEDICA 
HEEFT CONTRACTEN 
MET ALLE 
ZORGVERZEKERAARS 

HOOFDKANTOOR ZUTPHEN

SCHMIDT MEDICA HEEFT EEN 
VIJFTIGTAL SERVICELOCATIES 
VERSPREID DOOR HEEL 
NEDERLAND

Winkels en aanmeetlocaties
Naast de hoofdvestiging in Zutphen, en behandelcentra 

in Nijmegen en Veenendaal, heeft Schmidt Medica 

een vijftigtal servicelocaties door heel Nederland. 

Kijk voor een overzicht van alle locaties en 

openingstijden op schmidtmedica.nl. Voor alle 

locaties kunt u eenvoudig een afspraak maken via

088 00 47 470.

 

Wij zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar 

tussen 9.00u en 17.30u.


