
Semi-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 voetklachten heeft? 

Mooie schoenen vindt u overal, maar degene die voetklachten heeft of steunzolen draagt, zoekt wel wat meer. Deze schoenen 
noemen we semi-orthopedische schoenen.

Semi-orthopedische schoenen zijn kwaliteitsvolle confectieschoenen met een extra comfortabele pasvorm en een hoogwaardig 
voetbed. De meeste comfortschoenen zijn verkrijgbaar in diverse wijdtematen en beschikken over uitneembare voetbedden, 
waardoor deze geschikt zijn voor het dragen van uw eigen steunzolen. Uiteraard lopen de schoenen ook heerlijk voor mensen 
zonder steunzolen!

De semi-orthopedische schoen heeft een uitstekende pasvorm: voor úw voet de juiste breedtemaat, sluit goed aan op de 
wreef, rond de enkel en de hiel. De schoen biedt de juiste stabiliteit en ondersteuning met voldoende bewegingsvrijheid op 
en rond de tenen. Doordat we op bestelling werken heeft u een uitgebreide keuze in model en kleur. U bent steeds wel-
kom op onze locaties voor het bekijken van de collectie comfortschoenen die we op dit moment kunnen aanbieden.  

Orthopedie Limburg informeert u graag over de vele mogelijkheden.
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Procedure
Mogelijk heeft u al een verwijzing voor semi-orthopedische 
schoenen. Indien u nog geen verwijzing heeft dan kunnen 
wij u altijd doorverwijzen naar de juiste behandelaar voor een 
verwijzing.

Tijdens de eerste afspraak bespreken we uw klachten en ad-
viseren we welke semi-orthopedische schoenen geschikt zijn 
voor u. Dit gebeurt door het opnemen van een aantal voet-
maten en het maken van een digitale voetscan. 

Samen zoeken we een geschikt model uit een van onze 
catalogi voor semi-orthopedische schoenen. De schoenen 
worden besteld en in afwachting van de levering worden de 
voetbedden voor de schoenen alvast voorbereid. 

Lees verder op de achterzijde.

Bij het afleveren wordt de pasvorm en de functionaliteit van 
de semi-orthopedische schoenen gecontroleerd. Ook krijgt u 
advies over het inlopen en dragen van de schoenen.

Tot slot volgt een controle afspraak, tijdens deze afspraak 
beoordelen we of de semi-orthopedische schoenen het ge-
wenste effect hebben op uw zorgvraag en evalueren we sa-
men met u het gebruik van de schoenen.

Levertijd  
De levertijd voor semi- orthopedische schoenen bedraagt 
gemiddeld 6 weken. 
 



Aangesloten bij NVOS en SEMH erkend leverancier

Vergoeding
Het grootste gedeelte van de kosten worden vergoed door 
de zorgverzekeraar. Er geldt echter altijd een wettelijk ver-
plichte eigen bijdrage. Daarnaast komen semi-orthopedi-
sche 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 regelma-
tig te dragen, te beginnen met twee uur per dag. Mocht u na 
een inloopperiode van 2 weken nog problemen ondervin-
den, neem dan even contact met ons op voor een controle 
afspraak.

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 materiaal is 6 maanden na afleveren. Normale slijtage 
en onzorgvuldig gebruik of ernstige veranderingen aan uw 
voeten vallen buiten deze garantie. Ook al is uw garantie-
termijn 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.


