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Inleiding 

Langs deze weg willen we u informeren over de werkwijze van de revalidatieartsen 

en de orthopedische schoenmakers bij Zuyderland Revalidatie.  

Revalidatiegeneeskunde 

Het specialisme Revalidatiegeneeskunde richt zich op herstel of verbetering van 

mogelijkheden om te functioneren van mensen met blijvende gevolgen van een 

ziekte, aangeboren afwijking of ongeval.  

In engere zin heeft dit ook betrekking op de problemen die u hebt met uw voeten.  

Schoenenspreekuur 

Tijdens het schoenenspreekuur kunt u uw klachten, wensen en mogelijkheden 

bespreken met de revalidatiearts en de orthopedische schoenmaker. Gezamenlijk 

maken zij een analyse van uw probleem en doen een voorstel voor geschikt schoeisel. 

Orthopedische Schoenmakersbedrijven 

De revalidatieartsen van Zuyderland Revalidatie werken samen met een aantal 

orthopedische schoenmakersbedrijven. Op de achterzijde van deze folder vindt u 

meer informatie over deze bedrijven. 

Uiteraard is het ook mogelijk om met andere bedrijven samen te werken. U maakt in 

principe zelf deze keuze. Wij zullen u hierbij desgewenst van advies dienen.  

De rol van de revalidatiearts 

De revalidatiearts is de coördinator van uw behandeling. De revalidatiearts is medisch 

eindverantwoordelijk en is ook aanspreekpunt voor u, uw verwijzer en uw 

ziektekostenverzekeraar. De revalidatiearts schrijft een gemotiveerde aanvraag voor 

een eventuele voorziening, zoals schoen(en) of spalk. 

De orthopedische schoenmaker 

De orthopedische schoenmaker onderzoekt u om een indruk te krijgen van uw 

lichamelijke mogelijkheden en onmogelijkheden, waarbij de nadruk uiteraard op de 

benen en de voeten ligt. Terwijl u zit, staat en loopt wordt gekeken naar uw huidige 

schoeisel, lichaamshouding, stand van de gewrichten, beweeglijkheid, kracht en 

conditie.  

De orthopedische schoenmaker stelt in overleg met u en de revalidatiearts een 

recept op voor een schoenenvoorziening, afhankelijk van uw persoonlijke 

problematiek en uw wensen ten aanzien van het uiterlijk van de schoenen. 

 

De orthopedische schoenmaker meet de voorziening aan en laat deze vervaardigen. 

Op beslissende momenten in dit proces, bijvoorbeeld als het eerste model gepast kan 
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worden, als een proefexemplaar klaar is en als het definitieve model gereed is wordt 

dit met u (en eventueel met de revalidatiearts) beoordeeld.  

U mag van de orthopedische schoenmaker duidelijke instructie en adviezen ten 

aanzien van het gebruik en onderhoud van uw schoenvoorziening verwachten.  

Welke schoenvoorzieningen zijn er mogelijk? 

Afhankelijk van de aard van de klachten en tijd dat uw probleem al bestaat zijn 

diverse opties mogelijk:  

� confectieschoeisel (met het juiste advies) 

� een orthopedische steunzool 

� orthopedische voorzieningen aan confectieschoeisel 

� tijdelijk aangepast schoeisel 

� semi-orthopedisch schoeisel 

� orthopedisch maatschoeisel. 

Confectieschoeisel 

Uw probleem kan soms eenvoudig opgelost worden door middel van het juiste 

confectieschoeisel (fabrieksmatig gemaakt schoeisel, zoals te koop is in gewone 

schoenenwinkels). U krijgt van de orthopedische schoenmaker en revalidatiearts 

advies waar u bij de aanschaf van confectieschoeisel specifiek op moet letten qua 

pasvorm, model, steun en stevigheid en materiaal  

Een orthopedische steunzool 

Indien er slechts geringe correctie van de stand van de voet(en) noodzakelijk is kan 

volstaan worden met een orthopedische steunzool (‘inlay’ of voetbed). Deze kunt u 

dragen in uw eigen confectieschoeisel. U krijgt van de orthopedische schoenmaker en 

revalidatiearts advies waar u bij de aanschaf van confectieschoeisel specifiek op moet 

letten. Het maken van een paar steunzolen duurt maximaal enkele weken. 

De hoogte van de vergoeding van de steunzolen is verschillend per 

ziektekostenverzekeraar  

Orthopedische voorzieningen aan confectieschoeisel 

De orthopedische schoenmaker kan een aanpassing aanbrengen aan uw eigen 

confectieschoeisel. Dit is mogelijk als er relatief geringe aanpassingen aan de zool, 

schacht en of hak van uw eigen schoenen nodig zijn. Geprobeerd wordt om de 

consequenties van deze voorziening voor het uiterlijk van uw schoenen te beperken.  

Het maken van een aanpassing aan confectieschoeisel duurt hoogstens enkele dagen 

tot enkele weken. 

De kosten van een dergelijke voorziening worden gedeeltelijk vergoed door uw 

ziektekostenverzekeraar. 
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Tijdelijk aangepast schoeisel 

Als u een wond hebt of recent een operatie hebt ondergaan is de voet vaak nog dik 

en ingepakt in het verband. Hierdoor kunt u geen normale schoenen dragen. U kunt 

dan gebruik maken van verbandpantoffels of voorlopig orthopedisch schoeisel. 

Voor de bescherming van de voet en om het mogelijk te maken dat u zich snel weer 

kunt verplaatsen kunnen verbandpantoffels (eventueel voorzien van een voetbed) of 

een zogenaamde voorlopige orthopedische schoen (VLOS) voor u op maat gemaakt 

worden.  

Omdat deze voorzieningen slechts tijdelijk zijn en in zeer beperkte omstandigheden 

gebruikt worden, worden ze gemaakt van minder duurzaam en qua uiterlijk minder 

fraai materiaal.  

Het maken van een dergelijke voorlopige orthopedische schoen duurt hoogstens 

enkele dagen tot enkele weken. 

De vergoeding van deze voorzieningen is verschillend per ziektekostenverzekeraar.  

Voor een voorlopige orthopedische schoen betaalt u in elk geval een eigen bijdrage. 

Semi-orthopedisch schoeisel 

Semi-orthopedisch schoeisel is confectieschoeisel, voorzien van een individueel 

vervaardigd voetbed (inlay of steunzool). Het semi-orthopedisch schoeisel is extra 

ruim gemaakt om het gebruik van een voetbed mogelijk te maken. Daarnaast kunnen 

op een eenvoudige manier relatief geringe aanpassingen aan de zool, schacht en/of 

de hak van het schoeisel gemaakt worden. Er is slechts een beperkte keuze in 

modellen en kleuren. 

Het maken van semi-orthopedische schoenen duurt hoogstens 5 tot 6 weken. 

Semi-orthopedisch schoeisel wordt niet volledig vergoed door de 

ziektekostenverzekeraar. U betaalt een eigen bijdrage. De hoogte hiervan is 

afhankelijk van de wijze waarop u verzekerd bent. De ziektekostenverzekeraar 

bepaalt hoeveel paar schoenen per jaar vergoed worden. 

Orthopedisch maatschoeisel 

De ernst en omvang van uw voetprobleem kan zo omvangrijk zijn, dat dit alleen met 

volledig op maat gemaakt schoeisel kan worden opgelost.  

De schoenmaker meet dit schoeisel aan. Het is mogelijk dat enkele tussenstappen 

nodig zijn om het juiste model te bepalen, bijvoorbeeld door middel van plastic of 

leren passchoeisel. Ook is het mogelijk dat u eerst enkele weken zogenaamd 

proefschoeisel mee naar huis krijgt om uitgebreid te testen. Op deze manier kunnen 

uw ervaringen en wensen optimaal gebruikt worden bij het maken van het definitieve 

schoeisel.  

 

Door de revalidatiearts worden eisen gesteld aan de functie en aan de uitvoering van 

uw schoeisel. Over het algemeen geven wij de voorkeur aan een veter- of 

klittenbandsluiting, bepaalde hakhoogten en bepaalde hoogten van de schacht.  

U bepaalt zelf in belangrijke mate het uiterlijk van het schoeisel. U kunt aangeven 

welke kleur en welk materiaal en model u wenst.  
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Bestaand schoeisel kan soms goed gelijkend nagemaakt worden.  

Het maken van orthopedische maatschoenen duurt minimaal 2 tot 3 maanden. 

Orthopedisch maatschoeisel wordt niet volledig vergoed door de 

ziektekostenverzekeraar. U betaalt een eigen bijdrage. De hoogte hiervan is 

afhankelijk van de wijze waarop u verzekerd bent.  

De ziektekostenverzekeraar bepaalt hoeveel paar schoenen per jaar vergoed worden. 

Praktische informatie  

Verwijzing 

Om het schoenenspreekuur te kunnen bezoeken hebt u een verwijzing nodig van uw 

huisarts of een medisch specialist.  

Als u een specifieke vraag hebt over schoenen voor uw werksituatie kunt u ook 

verwezen worden door uw bedrijfsarts.  

Afspraak 

U kunt een afspraak maken via het meldpunt van Zuyderland Revalidatie. De 

bereikbaarheidsgegevens vindt u op de achterzijde van deze folder. 

In eerste instantie wordt voor u een afspraak gepland op het schoenenspreekuur, 

met de revalidatiearts en de orthopedische schoenmaker.  

Als u dit wenst of als uit dit gesprek blijkt dat ook andere zaken een rol spelen kunt u 

naderhand een aparte afspraak met alleen de revalidatiearts maken. 

Locatie 

Het schoenenspreekuur wordt op meerdere locaties gehouden. Op het moment dat u 

de afspraak maakt, wordt met u besproken welke locatie voor u het meest gunstig is. 
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Vergoeding van de behandeling 

De kosten van de consulten bij de revalidatiearts worden volledig vergoed door de 

ziektekostenverzekering. Hierbij worden de landelijk geldende regels toegepast. 

De werkzaamheden van de orthopedische schoenmaker zijn opgenomen in de kosten 

van de voorziening die u krijgt. 

Indien er aanpassingen worden gedaan aan werkschoenen of speciale werkschoenen 

vervaardigd moeten worden zijn de kosten voor rekening van uw werkgever. Dit 

gebeurt in overleg met uw bedrijfsarts. Deze vergoeding heeft geen invloed op het 

recht op vergoeding voor schoenen of aanpassingen voor uw vrijetijdsbesteding via 

uw ziektekostenverzekeraar. 

Vervoer 

Uw ziektekostenverzekeraar bepaalt of u recht hebt op vergoeding van taxivervoer 

naar en van ons spreekuur. Indien u hiervoor u in aanmerking wilt komen dient u dit 

zelf aan te vragen bij uw ziektekostenverzekeraar. De revalidatiearts kan u eventueel 

helpen met het invullen van een aanvraagformulier. 

Afmelden 

Bent u ziek of door bijzondere omstandigheden niet in staat bent om te komen, dan 

dient u zich 24 uur van tevoren af te melden bij Zuyderland Revalidatie. Het 

telefoonnummer vindt u op de achterzijde van deze folder.  

Schoeisel meebrengen 

Uiteraard verwachten wij van u dat u de schoenen die aangepast moeten worden 

altijd meebrengt naar onze spreekuren.  

Wij adviseren u om ook een extra paar schoenen mee te brengen, voor het geval dat 

de schoenmaker uw schoenen ter correctie of reparatie wil meenemen. 

Klachten 

Als u klachten hebt, dan kunt u deze het beste eerst bespreken met de direct 

betrokkene(n) of met uw revalidatiearts. Indien u dit niet wenselijk vindt of u niet tot 

een adequate oplossing komt kunt u contact opnemen met de Patiënten Service op 

de zorgboulevard. 

Wachttijden 

Het is onze doelstelling is om patiënten, na de verwijzing, binnen 1 tot 2 weken op 

het spreekuur te ontvangen. 
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Zuyderland Revalidatie 

Meldpunt West 07 

Telefoon 088 - 459 7730 

 

Orthopedische schoenmakersbedrijven 

 

Hanssen Footcare 

Zandbersweg 111 

6432 CC Hoensbroek 

Telefoon 045 - 5239373 

website: www.footcare.nl 

 

Smeets Loopcomfort 

Lissabonlaan 10 

6135 LE Sittard 

Telefoon 046 - 4746451 

website: www.loopcomfort.nl 

 

 

 Vigo 

In de Cramer 7 

6411 RS Heerlen 

Telefoon 088 - 8128000 

website:  www.vigonederland.nl 

 

Engelen Bänzinger Orthopedische Schoenen 

Herderstraat 25 

6101 VK Echt 

Telefoon 0475 – 481609 

 

Ortho-Vision 

Geleenbeeklaan 100 

6166 GR Geleen  

Telefoon: 088-4267600 

website: www.ortho-vision.nl 

 


