
Orthopedische schoenen

Onze voeten hebben heel wat te verduren. Wist u dat wij in ons leven tussen 100.000 en 180.000 km afleggen en dat meer dan 
40% van de volwassenen voetproblemen heeft? 

Wanneer voetproblemen niet meer te verhelpen zijn met steunzolen in combinatie met confectie- of  semi-orthopedische schoe-
nen, dan kunnen maatschoenen een oplossing zijn. Het woord orthopedische schoenen roept misschien wel nare gedachten 
op maar dat hoeft helemaal niet. Bij Orthopedie Limburg spreken we graag over maatschoenen. Dit woord geeft goed aan hoe 
wij erover denken. Het zijn schoenen op maat, gemaakt naar uw keuze in overleg met uw behandelaar. We beschikken over het 
nodige vakmanschap, inzicht en middelen waardoor deze schoenen vaak niet te onderscheiden zijn van confectieschoenen. 
Daar zijn we best trots op, dat is onze passie! 
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Procedure
Mogelijk heeft u al een verwijzing voor orthopedische schoe-
nen. Indien u nog geen verwijzing heeft dan kunnen wij u 
altijd doorverwijzen naar de juiste behandelaar voor een ver-
wijzing.

Wij zorgen voor de aanvraag bij uw zorgverzekeraar indien 
dit nodig is.

Meestal kunnen we direct starten met de maatname van uw 
voeten middels een 3D voetscan of gipsafdruk. Deze scan of 
afdruk is nodig voor het maken van de schoenleesten.

Bij de vervolgafspraak past u een doorzichtige proefschoen. 
Vervolgens zoeken we samen het gewenste model en de 
juiste kleur uit. U kunt altijd een voorbeeldschoen of foto 
meenemen. Samen zullen we de mogelijkheden bespreken.

Nu begint het productieproces van de schoenen. Na het te-
kenen van de patronen volgt het snijden en stikken van het 
leer. Nauwkeurig worden de schoenen geconstrueerd. Ten-
slotte worden de puntjes op de i gezet door de schoenen 
netjes af te werken.

Bij het afleveren wordt de pasvorm en de functionaliteit ge-
controleerd. U krijgt ook advies over het inlopen en het on-
derhoud van de schoenen.

Tot slot volgt een controle afspraak, tijdens deze afspraak 
beoordelen we of de maatschoenen het gewenste effect 
hebben op uw zorgvraag en evalueren we samen met u het 
gebruik van de schoenen.

V

Lees verder op de achterzijde.

Levertijd
De gemiddelde levertijd van een eerste paar schoenen is 
maximaal 12 weken. Een herhalingspaar is doorgaans klaar 
tussen 6 en 8 weken.
 
Vergoeding
Het grootste gedeelte van de kosten wordt vergoed door de 
zorgverzekeraar. Er geldt echter altijd een wettelijk verplichte 
eigen bijdrage. Daarnaast komen orthopedische schoenen 
ten laste van uw eigen risico. U kunt bij uw zorgverzekeraar 
navragen hoe hoog uw openstaande eigen risico is. Zie het 
Informatieblad Vergoedingen voor meer informatie hierover. 

Inlooptijd
Het is belangrijk om uw nieuwe schoenen goed in te lopen. 
Hoewel de schoenen speciaal voor u zijn gemaakt ontstaat 
de definitieve pasvorm pas tijdens het dragen. Uw voeten 
zullen even moeten wennen aan de nieuwe schoenen. Loop 
uw schoenen daarom zorgvuldig in door ze regelmatig te dra-
gen, te beginnen met twee uur per dag. Mocht u na een in-
loopperiode van 2 weken nog problemen ondervinden, neem 
dan even contact met ons op voor een controle afspraak.



Aangesloten bij NVOS en SEMH erkend leverancier

Onderhoud 
Wekelijks onderhoud is belangrijk voor het behouden van 
goede en mooie schoenen. We adviseren uw schoenen
 iedere week te poetsen. Zie voor meer informatie het Infor-
matieblad Gebruik en onderhoud.

Garantie
De garantie op de pasvorm is 3 maanden en de garantie op 
het materiaal is 6 maanden na afleveren. Normale slijtage en 
onzorgvuldig gebruik of ernstige veranderingen aan uw voe-
ten vallen buiten deze garantie. Ook al is uw garantietermijn 
verstreken, u kunt bij ons altijd terecht in het geval er iets 
niet goed is aan uw schoenen.  We zoeken altijd naar een 
oplossing waarmee we u kunnen helpen.

Hernieuwing
Volgens de Nederlandse wet heeft u recht op twee paar 
adequate schoenen. Drie maanden na levering van het 
eerste paar heeft u recht op een wisselpaar. Afhankelijk van 
uw zorgverzekering mag na 15 tot 18 maanden het eerste 
paar vervangen worden indien dit paar niet meer adequaat 
is.

Voor kinderen jonger dan 16 jaar gelden er andere regels 
omwille van groei en vaak intensiever gebruik. Doorgaans 
hebben kinderen jonger dan 16 jaar recht op nieuwe schoe-
nen na 6 tot 9 maanden.

Mocht u hier nog vragen over hebben, informeer dan bij 
ons of raadpleeg uw zorgverzekeraar.


