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BEZOEK ORTHOMED  12 april 2019 

 

              

 

Om in de Paassfeer te vertoeven : dit bedrijfsbezoek was op alle gebieden een VEROPENBARING. 

Enigszins weifelend en twijfelend : “Wat zou dit bezoek ons brengen?” Volgens onze vorig jaar 

georganiseerde enquête waren onze leden niet zo erg enthousiast om aan een bedrijfsbezoek deel te 

nemen.  

Dit bezoek was een voltreffer over de ganse lijn. We werden ontvangen door een , voor ons groepje, 

geknipte gids. Erg volledig, hartelijk, attent en af en toe met een vlotte kwinkslag. De rondleiding was 

een oogopener en bijzonder boeiend. We ontdekten heel wat nieuwigheden, die ook COPD-

patiënten van pas kunnen komen. Ook in verband met tussenkomsten van bepaalde instanties 

vernamen we interessante info. In onze volgende Nieuwsbrief gaan we hier verder op in.  

Na een hartelijke ontvangst wandelden we, één en al oor en oog, van een toonzaal met 

thuiszorgbedden, naar een afdeling steunkousen en orthopedische schoenen naar een speciale 

werkplaats. Hier zagen we hoe een speciale beenprothese tot stand kwam. Heel wat monden vielen 

open. Vandaar ging het naar de afdeling “mobiliteit”. Wat een keuzemogelijkheden! Voor ieder wat 

wils op gebied van mobiel kunnen zijn. Na nog een kijkje in de herstelwerkplaats was het tijd om aan 

te schuiven aan een gezellige, lekkere, gulle koffie-en-taart-tafel!!!! Napratend konden we een 

geweldige namiddag, echter te snel voorbij, afsluiten. Om een te pas en te onpas gebruikte 

uitdrukking aan te halen : DE AFWEZIGEN HADDEN ONGELIJK. Dit was hier zeker meer dan waar. 
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Ter verduidelijking : Een deelnemer stuurde ons ‘s anderendaags volgende mail : 

Goedemorgen  

Hierbij wilde ik (naam gekend bij secretaris) laten weten dat het bezoek gisteren aan Orthomed, zeer 

geslaagd en leerrijk was, proficiat aan de organisatie, en ook aan Orthomed natuurlijk 

Wilde dit maar eventjes meegeven (iets positiefs mag ook vermeld worden) 

Groetjes (naam) 

Ps  wat ik ook heel tof vind, is dat je met “lotgenoten” eens kan praten, en die je over het een en 

ander wegwijs maken 

 

                     

 


