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Orthopedische 
hulpmiddelen



Heeft u voet- en bewegingsgere- 
lateerde vragen? In ons voet- en 
beweegcenter helpen wij u graag 
vooruit. Wij geloven dat op elke 
bewegingsvraag een passend 

antwoord is. Vanuit vakkundigheid 
gaan we gaan met onze hulpmid-
delen en diensten voor optimale 
bewegingsvrijheid. 

Beter kunnen 
bewegen; geef  
het de aandacht  
die het verdient
Soepel en vrij bewegen is een groot goed, maar 
niet altijd even vanzelfsprekend. Toch is er een 
wereld te winnen wanneer er met de juiste 
expertise naar u en uw bewegen gekeken wordt. 
Wij bieden die ervaring en kennis!



Bewegingsbeperkingen in het 
dagelijks leven zijn erg vervelend.  
U wilt genieten van uw leven, zonder 
tegengehouden te worden door 
bijvoorbeeld een blessure aan uw knie, 
rugpijn, overstrekte vingers of een 
gezwikte enkel. Onze orthopedische 
hulpmiddelen bieden uitkomst. Met 
hulpmiddelen als protheses, ortheses, 

braces en korsetten helpen wij u aan 
de bewegingsvrijheid die u verdient! 
Op deze manier helpen wij u aan de 
bewegingsvrijheid die u verdient! Op 
basis van uw verhaal, een eventuele 
verwijzing van uw arts of specialist en 
de bevindingen van onze orthopedisch 
instrumentmaker bepalen we wat voor 
u de beste oplossing is.

Orthopedische hulpmiddelen



Korsetten en breukbanden
Pijn in de rug is erg hinderlijk. Rugklachten kunnen ontstaan door 
stabiliteitsproblemen, slijtage, overbelasting, aangeboren afwijk-
ingen of gebrek aan ondersteuning van de wervelkolom. Een korset 
geeft u de steun die u nodig hebt.  

Hebt u last van een litteken-, buik-, lies- of stomabreuk? Dan 
kunnen wij een breukband bij u aanmeten. Deze op maat gemaakte 
band biedt steun en bescherming. 

Pols- en kniebraces
Hebt u pijn aan uw pols, duim of vingers? De ondersteuning en 
stabilisering van een polsbrace biedt verlichting bij uw klachten. 

Bij pijnklachten aan de knie, bijvoorbeeld door een blessure, kunt u 
een kniebrace laten aanmeten. Deze brace helpt u door uw knie te 
ondersteunen, stabiliseren of eventuele zwellingen te reduceren. 

Nekbraces (hard en zacht)
Na een ongeval kan het zo zijn dat u een nekbrace nodig hebt. De 
nekbrace ondersteunt uw nek bij pijnklachten of neurologische 
aandoeningen (op verzoek van de neuroloog).

Ons team van 
specialisten staat 
voor u klaar met een 
passende oplossing.

Ontdek de mogelijkheden op www.buchrnhornen.nl



Vingerbraces
Wanneer uw vingers overstrekken, kan overbelasting vermeden 
worden met de hulp van een vingerbrace. De brace ondersteunt 
uw vingers, zodat ze niet te snel doorbuigen. Hierdoor bevordert 
uw dagelijks handelen en functioneren. 

Elleboogbraces
Is uw elleboog instabiel of gezwollen? Een elleboogbrace geeft 
u de benodigde ondersteuning en reduceert de zwelling. 
 
 

Enkelbraces
Voelen uw enkels pijnlijk en gezwollen aan en/of hebt u regel-
matig last van verzwikkingen? Een enkelbrace vermindert even-
tuele zwellingen en stabiliseert en ondersteunt de enkels. Zodat 
ze minder vaak omzwikken. 

Door constant te 
werken aan nieuwe 
producten en 
diensten kunnen  
we onze klanten  
de beste en meest 
persoonlijke 
oplossing bieden.”

Alexander Salem
Productie orthopedische 
instrumentmakerij
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Orthopedische schoentechniek
Orthopedische hulpmiddelen

Enkel-voetortheses
Podotherapie

Pedicure
Therapeutische Elastische Kousen

Steunzolen
Loop- en houdingsonderzoek

Comfortschoenen 

Kijk voor de adresgegevens van onze  
servicelocaties op onze website. 

Voor alle vestigingen en servicelocaties geldt: 
behandeling volgens afspraak.

Neem contact op met 
een vestiging in de buurt


