
Gebruikershandleiding 

Orthopedische korset (type 2100/2106) 

Er is bij u door de orthopedische instrumentmaker van Atelier D’ Orthopedie een 
orthopedisch korset  aangemeten, gepast en afgeleverd. 

Met deze gebruikershandleiding willen wij u op de hoogte brengen over het gebruik 
en onderhoud van het orthopedisch korset en tevens geven wij een advies om aan 
het orthopedisch korset te wennen. 

 

Dragen: 

Het wanneer of het aantal uren dragen van het korset is in de meeste gevallen 
mondeling door uw behandelende arts of orthopedische instrumentmaker 
geadviseerd.  

In de regel is dit tijdens het “belasten” van de rug, zoals staan, lopen, fietsen, werken 
etc. mocht er twijfel over het verkregen advies zijn neem dan contact op met uw 
orthopedische instrumentmaker. 

In de eerste dagen bent u wellicht gebaat bij een opbouwschema van 
bijvoorbeeld….1 uur aan 1uur af  volgende dag 2 uur aan een uur af etc. 

In de eerste week adviseren wij om niet constant het orthopedisch korset te dragen 
tenzij de behandelende arts anders adviseert. 

Probeert u de eerste dag het orthopedisch korset minimaal 1 uur achter elkaar te 
dragen. Mocht dit voor u meevallen, kunt u het orthopedisch korset later op de dag 
nog eens 1 uur om.  

Als u moeite heeft met het korset 1 uur te dragen, probeer dan het korset zo lang 
mogelijk (uiterlijk 1 uur) te dragen en later op de dag nog eens te proberen. 

De volgende dagen kunt u proberen om het orthopedisch korset bijvoorbeeld 
s’ochtends om te doen en dan in de middag weer af. Gaat dit goed, dan kan men ook 
s’middags het orthopedisch korset dragen. 

Nu u gewend bent aan het orthopedisch korset is het belangrijk om het orthopedisch 
korset te gaan gebruiken als een hulpmiddel, dit houdt in dat u het orthopedisch 
korset gebruikt wanneer u steun* nodig heeft of een buiging/verdraaiing* tegen te 
gaan (*=wat voor u het doel is). 

Na 4 á 6 weken moet u na kunnen gaan of het orthopedisch korset uw klachten heeft 
verminderd en dus of het gevraagde doel is bereikt. Graag zien wij u daarom na zes 
weken terug voor een controle. Mochten er eerder twijfels zijn, schroomt u dan niet 
en maak een afspraak met uw orthopedische instrumentmaker. 



Duurzaamheid: 

Om de levensduur van het orthopedische korset te verlengen, adviseren wij u om het 
korset over een hemd of T-shirt te dragen, dit is tevens hygiënischer omdat zo niet 
steeds het korset, maar het hemd gewassen kan worden. Wanneer u geen steun 
nodig heeft van het orthopedisch korset is het raadzaam om het orthopedisch korset 
te laten luchten, dit kan gedaan worden door het orthopedisch korset op een 
droogrek te hangen. Hang het orthopedisch korset NOOIT direct op een 
verwarmingsbron, in de buurt van de verwarmingsbron mag wel. 

Wassen: 

In het korset zitten aluminium of verenstalen baleinen, deze kunnen niet verwijderd 
worden. Het orthopedisch korset kan daarom ook NIET in de wasmachine worden 
gewassen en ook NIET in de wasdroger/centrifuge. 

Wasvoorschrift:  
1) Temperatuur 30/40 graden, handwarm fijnwasmiddel 
2) Niet centrifugeren 
3) Niet in droger 
4) Niet direct op een warmtebron (bijv. verwarming) drogen.  

Zorg dat het korset niet in contact komt met zalfjes of olie. Het dient korset regelmatig 
gewassen te worden.  

 

Het niet opvolgen van deze wasvoorschriften kan huidirritatie tot gevolg hebben en/of 
de aanspraak op garantie verminderen. Indien er productiefouten of slijtage optreden 
in uw korset kunt u uw korset ter controle aanbieden aan uw instrumentmaker. Om 
hygiënische redenen dient u het korset schoon / gewassen aan te bieden, doet u dit 
niet mogen onze medewerkers het korset weigeren.  

 

Drie maanden na aflevering van het eerste orthopedische korset mag er eventueel 
een tweede korset worden aangevraagd bij uw verzekering, dit kunt u controleren in 
uw polisvoorwaarden.  

. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van onze medewerkers. 

 

 



 

Atelier D’ Orthopedie 

Van Diepenheim Scheltuslaan 16 

3832 EG Leusden 

+31(0)6 55 135 909 

info@orthopedieatelier.nl 

www.orthopedieatelier.nl 

 

Openingstijden: 

Ma t/m Vrij 9.00 uur t/m 16.00 uur 


