revalidatiegeneeskunde

Schoenenspreekuur
U bent uitgenodigd voor het gemeenschappelijk spreekuur van de revalidatiearts en
orthopedisch schoenmaker.
Dit is een spreekuur waarbij de revalidatiearts
de mogelijkheid van voetondersteuning en/of
voetopvang bekijkt. Dit kan voor u
betekenen:
 aanpassing van het confectieschoeisel;
 steunzolen (inlays);
 semi-orthopedisch schoeisel;
 orthopedisch schoeisel.
Tijdens het eerste bezoek wordt de indicatie
tot wel of geen voorziening gesteld.

Aanpassing confectieschoeisel/
steunzolen (inlays)

Voor aanpassingen aan confectieschoeisel of
het aanmeten van steunzolen (inlays) gaat u
naar de orthopedisch schoenmaker.
Na ongeveer twee weken zijn uw steunzolen
klaar.

Semi-orthopedisch schoeisel

In de werkplaats van de orthopedisch
schoenmaker worden uw voet(en) opgemeten
en wordt er een afdruk gemaakt. U kunt uw
schoenkeuze bekend maken. Aflevering van
het semi-orthopedisch schoeisel, door de
orthopedisch schoenmaker, vindt plaats na
ongeveer vijf weken.
Nadat u twee tot drie weken gebruik heeft
gemaakt van het semi-orthopedisch
schoeisel, komt u ter controle op het
gemeenschappelijke schoenenspreekuur.

Orthopedisch schoeisel

In de werkplaats van de orthopedisch
schoenmaker wordt een afdruk van uw
voet(en) gemaakt. Van de afdruk wordt een
plastic passchoen vervaardigd die na
ongeveer drie weken gepast kan worden.
Is de passchoen goed dan wordt de
definitieve orthopedische schoen gemaakt.
Na ongeveer vijf weken is de schoen klaar.
NB: het aanmeten van veranderingen aan het
schoeisel kan enige extra tijd vergen. Houd
hier rekening mee in uw agenda!
De nieuwe schoen(en) en/of steunzolen
worden na aflevering nog eenmalig
gecontroleerd door de revalidatiearts.
Mochten er daarna medische veranderingen
of problemen zijn, dan kunt u zelf een
afspraak maken bij de revalidatiearts. Er
wordt geen routine afspraak gepland.

Vragen

Mocht u na het lezen van deze folder nog
vragen hebben, dan kunt u contact opnemen
met het secretariaat van
revalidatiegeneeskunde,
telefoonnummer: 088 708 33 10.
Bij klachten of problemen over schoenen kunt
u rechtstreeks contact opnemen met de
orthopedisch schoenmaker.
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