Algemene informatie

Second opinion

Wij informeren u graag over
wat u te wachten staat als u
bij ons komt. In deze ﬂyer
leest u alles over een second
opinion. Heeft u na het lezen
nog vragen? Stel ze dan
gerust aan uw instrumentmaker of bel ons: 030 258
1811. Meer informatie over
been- en armprothesen
vindt u ook op onze website:
www.dehoogstraatorthopedietechniek.nl.

Vrijblijvend advies
Heeft u problemen met de pasvorm van uw
prothese, veel pijnklachten of klachten bij het
bewegen? Komt u er met uw instrumentmaker
niet meer uit? Schroom dan niet om bij ons langs
te komen voor een second opinion. Een second
opinion is kosteloos en vrijblijvend en geeft u een
goed inzicht in uw klachten, zodat deze mogelijk
kunnen worden opgelost en u niet meer gehinderd
wordt door problemen met uw voorziening.

Een expertiseteam
Bij De Hoogstraat Orthopedietechniek werken
expertiseteams op het gebied van arm- en beenprothesen. Deze specialistische teams bestaan uit
een revalidatiearts, een orthopedisch instrumentmaker, een fysiotherapeut / bewegingsanalist en/
of ergotherapeut. Zij begeleiden u bij problemen
met uw prothese. Zij weten als geen ander hoe
bepalend een goed passende prothese is voor de
kwaliteit van uw leven.
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Onze werkwijze
Als u bij ons komt, kijkt ons team samen met u of
uw klachten te maken hebben met de prothese.
De pasvorm en de uitlijning worden gecheckt. Ook
kunt u, als u een beenprothese draagt, terecht in
ons looplaboratorium. Daar kan met behulp van
videobeelden en andere technieken uw looppatroon
en de uitlijning van uw prothese nog eens extra
goed worden beoordeeld. We nemen ruim de tijd
voor een second opinion. Aan het eind van de
afspraak krijgt u van ons een advies mee voor uw
behandelend instrumentmaker.
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Overstappen of blijven
Misschien vindt u het lastig om te kiezen voor een
second opinion. U heeft misschien een intensieve
band met uw instrumentmaker opgebouwd en wilt
hem of haar niet teleurstellen. Dat kunnen we ons
goed voorstellen. Toch is het zinvol eens een ander
team naar uw voorziening en/of looppatroon te
laten kijken. Een ander team kijkt met een frisse
blik en kan u van praktisch advies voorzien. U kunt
daarna zelf beslissen of u terug gaat naar uw behandelend instrumentmaker of dat u bij ons verder
doorgaat.
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Meer lezen?
In het boek Weer op de been, staan tien verhalen
van klanten die naar De Hoogstraat Orthopedietechniek kwamen voor een second opinion omdat ze
niet tevreden waren over hun been- of armprothese.
Sommigen hadden al jaren een slecht passende
prothesekoker, anderen waren het niet eens met de
visie van hun behandelend arts of instrumentmaker.
De tien verhalen laten zien hoe belangrijk het is dat
er goed naar u geluisterd wordt door een deskundig
team. Dit boek kunt u gratis meenemen als u ons
bezoekt. U kunt het ook gratis aanvragen via een
mail met uw volledige adresgegevens naar:
oth@dehoogstraat.nl of telefonisch via 030 258 1811.
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