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BRACES EN 
BANDAGES

STEUN 
OP
MAAT

S C H M I D T  M E D I C A

S C H M I D T  M E D I C A

Vergoeding en aanvraag
Als u een verwijzing krijgt van een arts of specialist, heeft u vaak 
recht op een vergoeding van uw zorgverzekeraar. De hoogte van de 
vergoeding is afhankelijk van de polisvoorwaarden. 

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.

Bepaalde producten in onze winkels worden niet vergoed door uw 
zorgverzekeraar. Het gaat dan vaak om hulpmiddelen voor klachten 
of blessures van tijdelijke aard. Hoewel dit erg jammer is, vindt men 
het over het algemeen toch de moeite waard hierin te investeren. 
Investeren in een brace of bandage betekent immers investeren in uw 
gezondheid en vrijheid.

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. Naast het verplicht eigen risico 
blijft ook uw eventuele vrijwillige eigen risico bestaan.
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Braces zijn medische hulpmiddelen voor gewrichten en de wervelkolom. 

Door verstevigingen wordt een functionele bewegingsbeperking 

gegeven in ten minste één bewegingsrichting. Ook geeft het 

compressie, warmte en/of bescherming van het bewegingsapparaat. 

De belangrijkste eigenschap van een brace is de toename van stabiliteit. 

Bandages zijn medische hulpmiddelen voor gewrichten, wervelkolom en 

spieren, die compressie (druk) en warmte geven, zonder mechanische 

bewegingsbeperkingen in een bepaalde richting.

Orthopedisch 
technoloog
Schmidt Medica beschikt over 

een team van orthopedisch 

technologen. Een orthopedisch 

technoloog is opgeleid om 

braces, bandages, korsetten en 

spalken op maat te maken. Zij zijn 

u graag van dienst als een brace 

of bandage in een confectiemaat 

niet voor u volstaat.

Aanmeten en levertijden
Voor het aanmeten van een brace of bandage kunt u terecht bij 

één van onze vestigingen of servicelocaties. Ook een huisbezoek 

behoort tot de mogelijkheden. U maakt eenvoudig een afspraak 

via 088 00 47 470 of via Whatsapp op 06 30 835 335.

 

Wij zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar tussen

9.00u en 17.30u.

 

Wij leveren de meeste braces en bandages direct uit voorraad.

Als een product niet op voorraad is kunnen wij deze binnen 

enkele dagen leveren, met uitzondering van maatwerkproducten.

SCHMIDT MEDICA 
BEZOEKT U,
INDIEN NODIG,
OOK AAN HUIS

SCHMIDT MEDICA
IS GESPECIALISEERD
IN SPORTBRACES 
EN -BANDAGES

Sporters
Schmidt Medica is ook 

gespecialiseerd in alle braces en 

bandages die u nodig heeft om 

uw favoriete sport uit te kunnen 

oefenen. Dit kan zijn naar aanleiding 

van een blessure of preventief. Onze 

vakkundige medewerkers kunnen 

u adviseren en de juiste bandage 

(veelal uit voorraad) aan u leveren. 
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