
Gratis voetscreening 
Heeft u voetklachten en wilt u meer informatie? 

U kunt altijd terecht voor een gratis voetscreening bij 

één van onze orthopedisch schoenmakers.

Samen met u kijken we dan naar mogelijkheden en 

oplossingen. Hiervoor heeft u geen verwijzing nodig 

van een specialist.

Verwijzing
Voor verdere behandeling van onze orthopedisch 

schoenmaker heeft u wel een verwijzing nodig. 

Dit verschilt per zorgverzekeraar van welk 

specialisme deze afkomstig moet zijn. We bekijken 

met u welke  stappen hiervoor nodig zijn.

Vergoeding
De meeste zorgverzekeraars vergoeden 

orthopedische schoenen. Met alle zorg-

verzekeraars hebben wij contracten. Neem contact 

met ons op of kijk in uw polisvoorwaarden als u 

hierover vragen heeft. U betaalt zelf de wettelijke 

eigen bijdrage welke jaarlijks door de verzekeraar 

wordt bepaald (eigen risico is van toepassing).
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Contact
Wilt u een afspraak maken? 

Dan kunt u van maandag tot en 

met vrijdag tussen 8.00 uur 

en 17.00 uur bellen naar ons 

telefoonnummer. Bezoek onze 

website voor meer informatie.

088 - 031 3000  
info@innofeet.nl
www.innofeet.nl 

Innofeet biedt totale voetzorg
Als aanvulling op uw orthopedische behandeling 

kan het van belang zijn om uw voeten door een 

podotherapeut en/of medisch pedicure te laten 

behandelen. Bijvoorbeeld wanneer u diabetes heeft 

of bij andere voet(gerelateerde) problemen. 

De orthopedisch schoenmakers van Innofeet 

hebben korte lijnen met podotherapeuten en 

medisch pedicures binnen Innofeet.

Erkend leverancier
Innofeet is erkend leverancier en voldoet aan de 

kwaliteitseisen die de Stichting 

Erkenningsregeling Medische Hulpmiddelen 

(SEMH) stelt. De SEMH toetst ieder jaar 

of onze dienstverlening voldoet aan de 

gestelde eisen. Innofeet is bovendien lid van 

de brancheorganisatie voor orthopedische 

hulpmiddelen en diensten (NVOS Orthobanda).



Orthopedie
Een orthopedisch schoenmaker meet onder meer 

schoenen aan voor mensen met een afwijkende 

voetmaat en/of voetprobleem. Samen met u zoekt 

hij naar de beste oplossing voor uw voet- en/of 

loopprobleem. De orthopedisch schoenmaker maakt 

een uitgebreide analyse van uw voeten, benen, bekken 

en rug. Ook analyseert hij uw looppatroon en meet hij 

uw voeten op. 

Wat doet een 
orthopedisch 
schoenmaker?
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Deskundig en 
professioneel 

advies 

Wij staan voor
  deskundig en professioneel advies;

  ruime keuze in moderne orthopedische schoenen;

  snelle levertijden en goede garanties;

  snelle service dankzij een eigen werkplaats;

  kwaliteit volgens SEMH-norm. 

Controle & garantie
U krijgt drie maanden garantie op de pasvorm van uw 

orthopedische schoenen en zes maanden garantie 

op de technische uitvoering plus de gebruikte 

materialen. 

Laat uw schoenen minimaal één keer per jaar door de 

orthopedisch schoenmaker controleren. Tijdens de 

controle bekijken we of de schoenen nog goed zitten 

en indien mogelijk verhelpen we direct eventuele 

klachten. Heeft u tussentijdse klachten of pijn bij het 

lopen, neem dan contact op voor het maken van een 

afspraak.

Alle verdere benodigde informatie kunt u vinden op 

www.innofeet.nl/orthopedie.

Welke oplossingen bieden wij?
Met de resultaten van de analyses, bekijken we 

samen met u wat de beste oplossing is voor uw 

situatie. Er zijn diverse mogelijkheden:

  orthopedische schoenen;

  semi-orthopedische schoenen;

  steunzolen;

  voorlopig orthopedische schoenen;

  verbandschoenen;

  aanpassing aan confectieschoenen.

Informatie voor gebruik
Hoewel het schoeisel voor u op maat is gemaakt, 

moeten uw voeten wennen aan de correctie en 

ondersteuning die de schoenen geven. 

Een inlooptijd is dus noodzakelijk. Wij adviseren u 

gebruik te maken van het volgende inloopschema: 

Dag 1:  1 uur 

Dag 2:   2 x 1 uur 

Dag 3:  3 x 1 uur 

Dag 4:   3 x 2 uur 

Dag 5-13: bouw elke dag een 1/2 uur extra op

Na ongeveer twee weken zijn de schoenen goed 

ingelopen en kunt u ze de hele dag dragen. Heeft 

u problemen tijdens het inlopen van de schoenen, 

neem contact op voor het maken van een afspraak. 

Goed onderhoud is belangrijk voor een lange levens-

duur. De volgende tips kunnen helpen:

   gebruik een schoenlepel bij het aan- en  

uittrekken van de schoenen;

   wissel regelmatig van schoenen;

  poets de schoenen regelmatig;

  laat de schoenen regelmatig luchten.


