
Wenst u OrthoShop-partner in uw regio te worden? 
Bent u eigenaar van een apotheek? Wordt u 
belemmerd door de vele wetten en regelgeving? 
Heeft u last van de macht van een aantal grote 
spelers in de markt? Bent u op zoek naar een 
betere patiëntenzorg? Moet u uw patiënt met een 
voorschrift voor technisch orthopedisch materiaal 
tot vervelens toe doorverwijzen naar derden? Bent 
u op zoek naar extra omzet? Wenst u de positie 
van uw apotheek te versterken? Dan wensen we 
graag met u in contact te komen. Samen kunnen 
we een succesvol alternatief bieden aan de steeds 
veranderende markt. Tenslotte staan we samen 
sterk! Met deze gedachten stellen we onze 
diensten en/of producten aan u ter beschikking.

Interesse? Nieuwsgierig of we iets voor u kunnen 
betekenen? Wellicht kunnen we in een vrijblijvend 
informeel gesprek nagaan waar we elkaar kunnen 
versterken. 

Heeft u nog bijkomende vragen? Neem dan snel 
contact met ons op. We staan graag tot uw dienst!

Maak van uw apotheek een OrthoShop!
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OrthoShop, hét zorgpunt bij uitstek!
OrthoShop legt zich in eerste instantie toe op 
de levering van terugbetaalde orthopedische 
hulpmiddelen (prothesiologie, orthesiologie, 
bandagisterie, mobiliteitshulpmiddelen en 
orthopedische schoenen). Dagelijks zijn onze 
meer dan 30 verstrekkers (erkend door alle 
ziekenfondsen en verzekeringsinstellingen) 
aanwezig in diverse ziekenhuizen, revalidatiecentra 
en dokterspraktijken. 

Onze ervaren medewerkers spelen feilloos in op de 
behoeften van elke individuele patiënt. Die moet 
op een langdurig en comfortabel gebruik van een 
perfect passend technisch orthopedisch hulpmiddel 
kunnen rekenen. Onze ZORGverstrekkers zijn 
daarom professioneel opgeleid en expert in hun 
vak. Met behulp van de hoogtechnologische 
uitrusting van ons orthopedisch centrum creëren 
we orthopedische hulpmiddelen gaande van 
steunzolen tot korsetten en computergestuurde 
prothesen. Bovendien staan we garant voor een 
betrouwbare en snelle levering.

Daarnaast werken we samen met gediplomeerde 
aanmeters van steunkousen, vakaudiciens en 
experten in incontinentiemateriaal, thuiszorg, 
ADL-hulpmiddelen, huisautomatisering en 
woningaanpassingen die informeren, begeleiden 
en alle ZORGvragen kunnen beantwoorden.

Samen sterk!
OrthoShop wil haar patiënten persoonlijk en direct 
van dienst zijn. We zijn ervan overtuigd dat regionale 
aanwezigheid een must is om dichter bij de patiënt 
te staan. Samenwerking met gemotiveerde regionale 
partners vormt hierbij het sleutelwoord. 

Als lokale speler is het een meerwaarde om gebruik 
te kunnen maken van onze diensten en/of producten.

Indien een samenwerkingsverband tot stand 
komt, bieden wij u:
 � Betere patiëntenzorg

 � Opleiding

 � Meer omzet

 � Erkende verstrekkers (bandagisten, orthesisten 
en prothesisten)

 � Exclusieve producten

 � Technische ondersteuning

 � Administratieve ondersteuning

Wat verwachten wij van u?
 � Afzonderlijke ruimte voor uw OrthoShop (± 20m2) 

 � Eventueel een afzonderlijke ingang

 � Paskamer voor het aanmeten en passen van de 
orthopedische hulpmiddelen in alle discretie

 � Aankoop van de basisstock

Onze producten & diensten

 � Met terugbetaling:

Prothesiologie 
Beenprothesen | Armprothesen | Myo-elektrische 
armprothesen

Orthesiologie
Prefabtoepassingen | Maatwerktoepassingen |  
IMF-spalken

Bandagisterie
Steunzolen | Buikgordels | Bekkengordels | 
Korsetten | Breukbanden | Borstprothesen | 
Lumbostaten | Stomamateriaal | Therapeutische 
steunkousen (vanaf klasse III) | Armkousen en 
Handschoenen bij lymfoedeem | Drukkledij bij 
brandwonden

Mobiliteitshulpmiddelen
Looprekken | Rollators | Zitschalen | Scooters |  
Driewielfietsen | Manuele en elektronisch aange-
dreven rolwagens

Orthopedische schoenen

 � Zonder terugbetaling:

Sport- en steunverbanden | Therapeutische 
steunkousen | Incontinentiehulpmiddelen | 
Diagnostiek | Thuiszorgartikelen | SOS-Bracelet | 
ADL-hulpmiddelen | Huisautomatisering | 
Woningaanpassingen | Audiologie | Trapliften | 
Leeshulpmiddelen | Zuurstofconcentrators


