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In deze brochure trachten we u een
overzicht te geven van de producten
en hulpmiddelen die wij u kunnen
aanbieden. Uiteraard is dit slechts
een kleine greep uit het volledige
gamma, aarzel dus niet om ons te
contacteren zodat wij uw vragen
met zorg kunnen afhandelen.

U komt bij ons voor hulp bij me
dische problemen, daarom maken we het u graag gemakkelijk. Van bij uw eerste bezoek
zorgen wij voor een familiale
sfeer en persoonlijke service.
Zo start u bij ons met een gerust
hart.
De oplossing voor uw proble
men is bij ons in goede handen.
We houden onze zaak bewust
kleinschalig om een persoon
lijke aanpak te garanderen. Voor
elke patiënt trachten we de
juiste oplossing te vinden, met
gebruik van kwalitatief hoog
staande producten en materia

len. Een uitstekende naservice
zorgt tevens voor het goede
vertrouwen van onze patiënten.
RAES ORTHOPEDIE is een fa
miliebedrijf dat in 1958 startte
en ook gekend is onder de naam
“Huis Maria”. Inmiddels zitten
we aan de 3de generatie. Raes
Miranda en Vossen Mark zijn
beide erkende verstrekkers van
orthopedische hulpmiddelen,
bandagisterie en rolwagens.
Jarenlange ervaring en regel
matige bijscholingen liggen aan
de basis van onze zaak.

STOMA

INCONTINENTIE

Stomazorg is een specialisatie die wij zeer ter harte nemen. In
overleg met arts, stomaverpleegkundigen en thuisverpleging zijn
wij gedreven in het vinden van het juiste opvangsysteem. U als
patiënt staat hierin centraal. Wij streven ernaar om een antwoord
te vinden voor al uw vragen. Bij eventuele problemen, zoals
lekkage, huidproblemen, breuken of hernia’s, zoeken wij een op
lossing.

Een antwoord op incontinentie bij mannen is bijvoorbeeld een
condoomcatheter. In dit gamma vindt men ééndelige en tweede
lige systemen die vervaardigd zijn uit huidvriendelijke siliconen
derivaten en/of latex.

Zowel voor colo-, ileo- als urostomie hebben wij een uitgebreide
stock van opvangmaterialen. Er bestaan ééndelige en tweedelige
systemen. Beide systemen komen in aanmerking voor terugbeta
ling door de mutualiteit met het correcte voorschrift van de arts.
Wij staan garant voor een eventuele omruiling wanneer men dient
over te stappen naar een ander opvangsysteem. In onze eigen
verzorgingsruimte wordt u in alle discretie geholpen en krijgt u
een antwoord op al uw vragen. Indien u zich niet kan verplaatsen
komen wij bij u aan huis om u verder te helpen. Dit volledige ser
vicepakket is kostenloos.
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In combinatie met been- en nachtzakken geeft het gebruik van
condoomcatheters een lekvrij systeem. Dit zorgt voor minder irri
taties, infecties of huidproblemen dan het gebruik van pampers.
Ook dit systeem komt in aanmerking voor terugbetaling door de
mutualiteit, indien voorgeschreven door een arts.
Een universele oplossing om incontinentieproblemen op te lossen
zijn pampers. Deze zijn te verkrijgen in verschillende soorten, voor
zowel lichte als zware incontinentieproblemen.
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COMFORTSCHOENEN
We hebben een ruime keuze aan comfortschoenen, die enkele
speciefieke kenmerken hebben:
Een verhoogde hakrand voor het gemakkelijk inbrengen
van eigen steunzolen
Uitneembaar voetbed, zodat de op maat vervaardigde
steunzolen in de schoen kunnen gelegd worden

STEUNZOLEN

Zachtpolsterde tong
Schokabsorberende eigenschappen
Verscheidene wijdtes
U kan kiezen uit een uitgebreide collectie van moderne en alle
daagse modellen om uw voetproblemen op te vangen.

Op maat gemaakte steunzolen voor volwassenen en kinderen,
worden in eigen atelier vervaardigd. Wij staan zelf in voor de maat
name en het eigenlijke vervaardigen van de steunzolen. Doordat
wij alles in eigen atelier uitvoeren, kunnen we instaan voor een
vlotte aflevering en eventuele latere aanpassingen.
Wij maken een onderscheid tussen sportzolen, zolen voor diabetici
en comfortzolen voor dagelijks gebruik. Nieuw zijn de zolen die
zo fijn zijn dat ze zelfs in ballerina’s passen.
Om het dragen van steunzolen aangenamer te maken voor de
kleinsten onder ons, kunnen zij een keuze maken uit verschillende
leuke bekledingsmaterialen. Ook inlegzolen voor het opheffen van
klachten zoals hielspoor en achillespeesontsteking zitten in ons
gamma. Wanneer voorgeschreven door een specialist is er voor
op maat vervaardigde steunzolen een gedeeltelijke terugbetaling
door uw ziekenfonds mogelijk.
U kan bij ons terecht zonder dat u een afspraak moet maken.
Lange wachtrijen zijn bij ons uit den boze.
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ORTHESEN
In ons gamma van braces en bandages vind u alles om klachten
of problemen aan voet, enkel, knie, rug, pols, elleboog, schouder
en hals te behandelen. Ze bieden de correcte ondersteuning en
behandeling voor diverse indicaties. Mits voorschrift door een
specialist is er een terugbetaling mogelijk door de ziektever
zekering.
Wij verzekeren u een persoonlijke aanpak. Wij hebben alle
braces op stock. Lange wachttijden kennen wij niet. Wij zorgen
ervoor dat u onmiddellijk de juiste steun krijgt die u verdient.

BANDAGISTERIE EN CORSETTERIE
Breukbanden, lumbostaten, buikgordels, elastische enkel-, knierug-, pols- en elleboogbandages bieden al jaren een duurzame
therapeutische ondersteuning. Alle corsetten worden door ons
opgemeten en in eigen atelier vervaardigd.
Voor op maat gemaakte lumbostaten en buikgordels is er een
terugbetaling verzien via de ziekteverzekering. We beschikken
ook over functionele en figuurcorrigerende corsetterie, alsook het
maatwerk in deze materie.
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COMPRESSIEKOUSEN
Compressiekousen zijn een aanvullende therapie bij vaataandoe
ningen. Kousen vind je tegenwoordig overal, maar voor correcte
op maat vervaardigde en aangepaste compressiekousen kunnen
wij zeker een meerwaarde bieden.

BORSTPROTHESEN
Voor dames die een borstamputatie of mastectomie hebben on
dergaan hebben we een ruime keuze aan borstprothesen en aan
gepaste lingerie. Een correct aangemeten borstprothese draagt
bij tot het nodige zelfrespect en vertrouwen. Dadelijk na de ope
ratie kan u een beroep doen op ons voor de nodige informatie, en
voor het aanmeten van een voorlopige borstprothese.

Compressiekousen zijn de basistherapie bij verscheidene vaatpro
blemen. De fijne structuren en verscheidene modieuze en trendy
kleuren zorgen voor een persoonlijke touch.
Of u nu kniekousen, dijkousen of panty’s nodig heeft, wij hebben
alle maten alsook verschillende kleuren op stock.
Ook voor maatkousen, als voor kousen bij lymfoedeem, kan u bij
ons terecht.

Zowel de voorlopige borstprothese als de latere siliconen defini
tieve borstprothese worden geheel of gedeeltelijk vergoed door
de ziekteverzekering, na voorschrift van de arts.
Er is een uitgebreide keuze van elegante en comfortabele lingerie.
Voor deze aangepaste borstprotheselingerie kan u uiteraard ook
bij ons terecht.
Een eventueel bijkomend probleem na een mastectomie is lymfoedeem van de arm en/of hand. Hiervoor bieden wij armkousen
en handschoenen aan, steeds vervaardigd volgende een correcte
drukklasse in samenspraak met arts en kinesist.
We beschikken over comfortabele paskamers en aanmetingskamers zodat we u op zeer discrete manier kunnen helpen in deze
persoonlijke en gevoelige materie.
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MOBILITEITSHULPMIDDELEN
Hebt u kleine of grote problemen met uw mobiliteit, dan zijn wij
er om u met de nodige expertise en ervaring bij te staan. Hebt u
een hulpmiddel nodig om u te ondersteunen bij verplaatsingen
binnenshuis en om korte verplaatsingen te maken?
Hebt u gedurende een groot gedeete van de dag nood aan onder
steuning of bent u volledig aangewezen op een hulpmiddel? Wij
staan u bij met raad en daad om de geschikte oplossing te vinden.
Op gebied van mobiliteit zijn er vele mogelijkheden die we graag
voor u overlopen.

LOOPHULPMIDDEL EN ROLLATORS
Indien u ondersteuning nodig heeft tijdens het stappen, kan u
kiezen tussen een (plooibaar) loopkader zonder wielen om voor
namelijk binnenshuis te gebruiken, tot 4-wielrollators die ook ge
bruikt kunnen worden bij verplaatsingen buitenshuis. Het gamma
van rollators en loophulpmiddelen is zeer groot. Nieuw zijn de
lichtgewichtrollators, die gemakkelijker drempels overwinnen,
makkelijker plooibaar zijn en rugvriendelijker zijn.

ROLSTOELEN
Voor elk probleem is er een gepaste oplossing. Occasionele ver
plaatsingen kunnen gebeuren met een gemakkelijk plooibare stan
daardrolwagen. Hebt u de rolwagen nodig om gedurende de ganse
dag in te zitten, dan kan de modulaire rolwagen aangepast worden
aan uw noden. Voor geriatrische patiënten zijn er verzorgingsrol
stoelen die kantelbare zit en rug hebben om gedurende de ganse
dag een goede ondersteuning en rusthouding te bieden.

ACTIEF ROLSTOELEN
Lichtgewicht rolwagens, al dan niet plooibaar, die volledig aange
past kunnen worden aan de gebruiker. Het moderne design, ge
combineerd met een hoge wendbaarheid en aanpasbaarheid is
ideaal voor de actieve rolstoelgebruiker.
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ELEKTRONISCHE SCOOTERS

ELEKTRONISCHE ROLWAGENS

De ideale oplossing om uw zelfstandigheid en zelfredzaamheid
te vergroten. Wilt u niet steeds afhankelijk zijn van hulp van derden
voor al uw kleine boodschappen of verplaatsingen buitenshuis,
biedt een elektronische scooter voor u de oplossing.
Afhankelijk van het gebruiksdoel kunnen wij u verschillende
modellen voorstellen:

Voor mensen die geen manuele rolwagen kunnen gebruiken door
beperkingen aan bovenste ledematen en die zich niet kunnen ver
plaatsen zonder rolwagen, zijn electro’s een oplossing.

BINNENSCOOTERS.
Kleine lichtere scooters die in 4
delen gedemonteerd kunnen
worden om op die manier mee
te kunnen nemen met de wagen.
Voor gebruik binnenshuis of voor
kleinere afstanden buitenshuis
op redelijk effen terrein.
BINNEN-BUITENSCOOTERS.
De iets grotere modellen met
meer comfort, hogere bodem
vrijheid om ook op oneffen ter-

rein te gebruiken met een gro
tere actieradius van minimum
20 km.
BUITENSCOOTERS.
De grootste onder de scooters.
Maximaal zitcomfort en hoge
bodemvrijheid met een grotere
maximumsnelheid. Deze scoo
ters kunnen probleemloos lange
afstanden aan, en zijn ideaal om
uitstappen te maken of om fa
miliebezoeken te doen.

Contacteer ons en vraag een vrijblijvende demonstratie.
We komen graag bij u aan huis zodat u de scooter, op voor u
bekend terrein, kan uitproberen.

Daar de rolwagen gedurende de ganse dag gebruikt dient te
worden, is deze volledig aanpasbaar aan de noden van de
gebruiker. Elektronische instelbaarheid van zit- en ruggedeelte
en/of beensteunen geven de gebruiker het nodige zitcomfort.
Een elektronische rolwagen is tegelijkertijd zeer wendbaar om
binnenshuis te kunnen gebruiken maar heeft ook de nodige
kracht en actieradius om perfect buitenshuis te kunnen rijden.
Naargelang de noodzaak zijn er 3 categoriën:
binnenrol-stoel, binnen-buitenrolstoel en buiten-rolstoel.
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Belangrijk is te weten dat wij bij u aan
huis komen om, eventueel samen met
uw familie, uw situatie te bespreken en
op basis van onze ervaring en exper
tise voor u een aangepaste rolwagen
en/of loophulpmiddel te vinden.
Een goede verhouding tussen zit
comfort en gebruiksgemak is waar
wij naar streven.

ORTHOPEDISCHE DRIEWIELFIETSEN
Heb je problemen met het gebruik van een klassieke fiets omdat
je evenwichtsproblemen hebt of moeilijker kan vertrekken of
stoppen, dan kan een orthopedische driewielfiets de oplossing
bieden. Door zijn brede frame heeft deze fiets een zeer stabiele
basis waardoor je vanuit stilstand kan opstappen of afstappen. Er
bestaan verschillende afmetingen waardoor zowel kinderen als
volwassenen geholpen kunnen worden.

KINDERROLSTOELEN
Het aanbod van kinderrolstoelen loopt parallel met dit van de
volwassenen.
Kinderrolstoelen kunnen echter zo aangepast worden dat ze
“meegroeien”, waardoor ze steeds goed aangepast kunnen
worden aan de patiëntjes. Er zijn ook buggy’s voor de kleinsten
onder ons die niet in staat zijn om zelfstandig met een manuele
kinderrolwagen te rijden.
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De rolwagen dient aangepast te worden aan u en
niet andersom. Als bandagist/rolstoelverstrekkers
kunnen wij op basis van een medisch voorschrift
een tussenkomst aanvragen bij uw ziekenfonds.
Tijdens een huisbezoek zullen wij samen met u
zoeken naar de juiste oplossing voor uw mobiliteitsprobleem.
Wij zorgen voor de administratieve afhandeling van
uw aanvraagdossier waarna de medisch adviseur
over een eventuele tussenkomst kan beslissen. Bij
tussenkomst van het ziekenfonds regelen wij het
financiële luik via het systeem van derde betaler.

HOMECARE
Mensen kunnen door de meest uiteenlopende omstandigheden
problemen ondervinden in het dagdagelijkse leven. Dit kan zowel
door een ongeval, ziekte of door eenvoudigweg ouder worden
gebeuren.
Ook om deze problemen het hoofd te bieden kan u bij ons terecht.
We beschikken over een uitgebreid gamma kleine en grote hulp
middelen die u in staat stellen om het leven aangenamer en ge
makkelijker te maken.
Zelfs door kleine aanpassingen is het voor vele mensen mogelijk
om in eigen huis te blijven. Wij streven ernaar om voor iedere
persoon het juiste hulpmiddel te vinden en zo de levenskwaliteit
en zelfstandigheid te behouden en/of te vergroten.

SLAAPKAMER
Voor de slaapkamer zijn er verscheidene hulpmiddelen beschik
baar. Dit kan gaan van elektrisch verstelbare (verzorgings)bedden
en antidecubitusmatrassen tot anatomisch gevormde hoofdkus
sens, zelfoprichter, ruggesteun, bedtafeltje,…

BADKAMER EN TOILET
Op een veilge en comfortabele manier instaan voor de dagelijkse
hygiëne kan voor problemen zorgen. U kan bij ons terecht voor
kleine en grote aanpassingen die het u gemakkelijker kunnen
maken. Toiletverhogers, douchestoelen, badlift, wandbeugels, bad
zitje, nachtstoelen, enz…
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DECUBITUS

KEUKEN
Aangepast bestek, flessen-openers, borden, drinkbekers,… zelfs
de meest eenvoudige dingen kunnen het dagelijkse leven in de
keuken vergemakkelijken. Er bestaat een zeer uitgebreid assorti
ment hulpmiddelen.

Patiënten die zich niet meer kunnen opduwen, of van houding
kunnen veranderen, kunnen door het langdurig zitten of liggen in
dezelfde houding last krijgen van decubitus of doorligwonden. Dit
vormt een belangrijk probleem in de verzorging en het is aange
raden om preventief op te treden hiertegen.
Om deze wondvorming tegen te gaan of ze te helpen genezen
bestaat er een grote keuze aan hulpmiddelen. Dit kan gaan van
een kussen in de rolwagen, tot matrassen in verzorgingsbedden.
Kussens worden ingedeeld in subcategorieën om zowel preventief
te werken alsook om ondersteuning te bieden tijdens de verzorging.
Bij de matrassen kan er een onderscheid gemaakt worden tussen
de statische system die preventief ingezet worden, en de dyna
mische wisseldrukmatrassen.

MOBILITEIT
Problemen aan onderste ledematen, evenwichtsproblemen, ver
plaatsingsproblemen,… er bestaan tal van hulpmiddelen die u
hiermee kunnen helpen. In ons uitgebreid gamma wandelstokken,
krukken en loophulpmiddelen vindt u zeker uw gading. Draaischijf
voor transfers, krukkenhouder en beschermhoes voor scooter,
rolstoeltassen, enz… Om de begeleider te helpen bij het voortdu
wen van een manuele rolwagen is er een hulpmotor te verkrijgen.
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LINGERIE
KORSETTEN
ROLWAGENS
ORTHOPEDIE
STEUNZOLEN
SPORTBRACES

BANDAGISTERIE
BORSTPROTHESEN
STOMA-ARTIKELEN
HULPMIDDELEN AAN ZIEKEN
AEROSOL BLOEDDRUKMETERS

RIZIV nr°: 1-6-29810-11-241

WWW.RAESORTHOPEDIE.BE
INFO@RAESORTHOPEDIE.BE
TEL 011/68.37.13 - FAX 011/69.88.35
Hamelstraat 27 - 3800 Sint-Truiden

1-6-10826-80-113

