Beter functioneren
Advies en begeleiding met hulpmiddelen

Maakt u zich zorgen over de platvoeten van uw kind? U wilt dat uw kind niet steeds op
de tenen loopt. Of u hebt de indruk dat uw kind beter kan grijpen met behulp van een
eenvoudig handspalkje. Hulpmiddelen aan het lichaam, zogenaamde orthesen,
kunnen helpen om beter te functioneren. Voor een optimaal effect is het wel belangrijk
dat uw kind het juiste hulpmiddel krijgt. Adelante kan u adviseren en ondersteunen.

Wat kunnen wij voor u en uw kind betekenen? Het team achter het orthesespreekuur bekijkt de
vraagstelling van u en uw kind en gaat op basis daarvan op zoek naar de meest gewenste oplossing.
De revalidatiearts schrijft de indicatie voor deze oplossing, en uw contactpersoon bij Adelante zorgt
voor de afspraken met de orthopedische schoenmaker en/of de orthopedisch instrumentmaker voor
het realiseren van de oplossing.
Wat houdt onze zorg in? Tijdens het orthesespreekuur kijkt het team gezamenlijk naar uw kind. Ze
luisteren naar uw vraag en ook naar de ideeën van de bij uw kind betrokken hulpverlener of
verwijzer. Vanuit deze vraag wordt gezocht naar een oplossing voor het probleem. Na afloop van het
spreekuur is duidelijk of er een hulpmiddel nodig is en zo ja welk hulpmiddel het probleem het
beste kan oplossen. Denk bijvoorbeeld aan steunzolen, extra stevige schoenen (semiorthopedisch),
beugels aan de benen (EVO’s) of spalken aan de armen of handen. Aansluitend worden afspraken
gemaakt over het maken van het hulpmiddel. Het orthesespreekuur vindt plaats op een maandag- of
donderdagochtend.
Wie gaan dit samen met u doen? Tijdens het spreekuur zijn een revalidatiearts en, afhankelijk van
de vraag, een kinderfysiotherapeut of ergotherapeut, een orthopedisch schoenmaker en/of een
orthopedisch instrumentmaker aanwezig.

Hoe kunt u zich aanmelden? Iedere ouder, behandelend fysiotherapeut, ergotherapeut of
behandelend arts kan een consult aanvragen voor het orthesespreekuur. U heeft hiervoor een
verwijsbrief van uw huisarts nodig of van uw medisch specialist. Het consult kunt u aanvragen via ons
servicebureau.
Meer informatie/contact Neem contact op met het servicebureau van Adelante in Valkenburg a/d
Geul (geopend van ma t/m vr van 8.30 tot 17.00 uur en bereikbaar via 045-5282600). Meer
informatie over Adelante treft u aan op www.adelante-zorggroep.nl

OVER ADELANTE
Adelante is een organisatie die ondersteuning biedt aan volwassenen en kinderen die te maken hebben met
de gevolgen van een ziekte, aangeboren aandoening of ongeval. Ruim 1250 professionals, medewerkers en
vrĳwilligers verlenen die zorg vanuit diverse locaties verspreid over heel Limburg, inclusief de poliklinieken
van een aantal ziekenhuizen. Cliënten kunnen terecht voor medisch specialistische revalidatie, gehoor-, taal- en
spraakproblemen, speciaal onderwĳs, medische kindzorg, sport en arbeidsrevalidatie. Adelante richt zich niet op
de beperking maar op de mogelĳkheden om door te kunnen gaan. Ons motto: haal het beste uit jezelf!
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Welke kosten zijn eraan verbonden? Orthesen worden meestal alleen vergoed door de
ziektekostenverzekeraars als er een verwijzing plaatsvindt door een specialist. De revalidatiearts kan
deze verwijzing uitschrijven. Uw ziektekostenverzekeraar vergoedt de kosten voor het consult,
behoudens het eigen risico van de zorgverzekering.

