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Verhage Orthopedie is een SEMH gecertificeerd Orthopedisch Technisch 
bedrijf. Wij helpen u graag op weg naar de juiste stap. Samen met u en ons 
unieke stappenplan stippelen we een weg uit naar verbetering van uw leef- en 
beweegkwaliteit. Wij hebben alle mogelijkheden in huis voor het aanmeten en 
vervaardigen van hulpmiddelen ter ondersteuning aan en vervanging van ieder 
deel van het menselijk lichaam.

Wij geven u goed advies en stellen als het nodig is de diagnose vast.  
Dat doen we vanuit onze ruime ervaring in de orthopedie en in een prettige 
samenwerking met orthopedische chirurgen, fysiotherapeuten, revalidatie- 
en sportartsen. In veel gevallen kunt u direct worden geholpen met een 
hulpmiddel uit ons grote assortiment. In het geval van maatwerk doen wij er 
alles aan om u zo snel mogelijk te voorzien van uw persoonlijke hulpmiddel.

Verhage orthopedie staat voor:
 Persoonlijke aandacht
 Direct overleg met specialist op locatie
 Geen wachttijden voor afspraak
 Één aanspreekpunt

U kunt bij ons terecht voor:
 Prothese
 Orthese
 Brace
 Steunzool
 Korset
 Breukband
 Bekkenband
 Sporthulpmiddelen
 Techniek
 Advies en diagnose

Intake
Met of zonder doorverwijzing van huisarts of specialist kun je bij ons terecht 
voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek nemen we je klachten onder de 
loep, daarna maken we een plan van aanpak.

Analyse
In de analysefase doen we verschillende onderzoeken. We bekijken 
bijvoorbeeld of er een patroon in je klacht zit en of er een standsafwijking in 
je lichaam is. Tevens bepalen we hoe deze mogelijke standsafwijking de rest 
van je lichaam beïnvloedt. Onderzoeken die we doen zijn bijvoorbeeld: de 
functieovername-analyse en de gangbeeldanalyse. Met een gangbeeldanalyse 
krijgen we inzicht in hoe spieren en gewrichten samenwerken bij het 
lopen en hoe deze samenwerking van invloed is op het lopen. Tijdens de 
functieovername-analyse bepalen we onder andere in hoeverre andere delen 
van je lichaam de klacht compenseren.

Diagnose
Een juiste diagnose is natuurlijk belangrijk om je goed te kunnen behandelen. 
De diagnose die wij stellen is gebaseerd op wat er in de eerdere stappen is 
bekeken, besproken en onderzocht. We leggen je in begrijpelijke taal uit er met 
je aan de hand is.

Advies
Nu we weten wat je hebt, gaan we op zoek naar een oplossing. We stellen 
daarom een behandeladvies op. Kunnen wij je het beste doorverwijzen naar de 
huisarts, specialist of fysiotherapeut? Of helpen wij je het beste door een van 
de orthopedische hulpmiddelen uit ons ruime assortiment? Wij adviseren alleen 
datgene dat bij jou past.

Behandeling
Blijkt dat je het beste geholpen bent met een hulpmiddel dan meten wij deze 
aan. Wij hebben alle specialismes in huis; of je nou een sportzooltje, een korset, 
orthese of prothese nodig hebt. In veel gevallen kunnen wij je dit hulpmiddel 
direct aanmeten uit ons eigen assortiment. Mocht je maatwerk nodig hebben 
dan doen wij er alles aan om je zo snel mogelijk te voorzien van je persoonlijke 
hulpmiddel. Bij levering van het hulpmiddel geven we je informatie over het 
onderhoud, en vanzelfsprekend is ruimte om al je vragen te stellen. We zien 
je graag terug om te bespreken hoe het gaat en of het hulpmiddel aan je 
verwachtingen voldoet.

Mogen we ons even 
voorstellen?
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Kijk op onze website www.verhage-orthopedie.nl voor de  
informatie per locatie.

Onze hoofdvestiging bevindt zich in Soest:
Verhage Orthopedie
Koningsweg 2-24
3762 EC Soest

Neem contact met ons op voor een vraag of advies.  
Bel ons:     035 - 588 5220 of mail naar       info@verhage-orthopedie.nl

Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen  
    9.00 uur tot 17.30 uur.

        Soest
        Apeldoorn
        Harderwijk
        Nijkerk
        Dronten
        Almere
        Hoogeveen

Soest Overhees - samenwerkingslocatie
Utrecht - samenwerkingslocatie
Amersfoort - samenwerkingslocatie
Baarn - samenwerkingslocatie

U kunt ons vinden op de volgende locaties:


