Gebruiksaanwijzing

(Semi-) orthopedische schoenen
en OVAC

Orthopedische maatschoenen (type A) zijn geheel op maat
gemaakt, terwijl semi-orthopedische schoenen (type B)
fabrieksmatig geproduceerd worden. Deze schoenen worden
vervolgens voorzien van een andere pasvorm, extra ruimte en/ of
aanpassingen. Deze folder voorziet u onder meer van informatie
over het gebruik en onderhoud van uw schoenen.
DOEL HULPMIDDEL
Het doel van deze schoenen is het optimaliseren van uw looppatroon en -comfort en het zorgen voor meer bewegingsvrijheid.
MAATSCHOENEN (TYPE A)
Bij het aanmeten van maatschoenen nemen we de maten van uw
voeten op en maken we gipsafdrukken, zodat we leesten kunnen
maken. Vervolgens vervaardigen we op deze leesten doorzichtige
passchoenen. Deze schoenen passen we vervolgens bij u af; waar
nodig voeren we correcties uit. Mogelijk leveren we u daarna een
voorlopige schoenen om na te gaan of de correcties voldoen.
Daarna kiezen we met u een model en kleur uit. Tot slot maken en
leveren we u uw op maat gemaakte schoenen.
SEMI-ORTHOPEDISCHE SCHOENEN (TYPE B)
De aanpassingen bij semi-orthopedische schoenen zijn afhankelijk
van uw wensen en mogelijkheden; deze kunnen zowel in de zool
als in de schacht van de schoenen verwerkt zijn. Tijdens het
aanmeten selecteren we geschikte schoenen uit ons assortiment,
die aansluiten bij uw wensen met betrekking tot het model en de
kleur. Vervolgens leveren we u uw semi-orthopedische schoenen.
OVAC
Sommige voetklachten of aanpassingen aan het looppatroon
kunnen worden opgelost door middel van orthopedische
veranderingen aan uw eigen schoenen. Dat zijn confectieschoenen die u zelf al in gebruik heeft of bij ons of in een
goede schoenwinkel kunt kopen. U heeft dus een ruime keus
en kunt uw schoen zelf uitzoeken.
GEBRUIK
Maatschoenen (type A) leveren we binnen 9 werkweken; voor
semi-orthopedische schoenen (type B) hanteren we een maximale
levertijd van 2 weken, OVAC leveren we binnen 1 week.

In alle gevallen kan het zijn dat u in het begin moet wennen aan
uw nieuwe schoenen. Zo kunnen de schoenen aanvankelijk wat
stug aanvoelen. Om u te laten wennen aan de nieuwe schoenen
en om drukplekken te voorkomen, is het belangrijk de schoenen
zorgvuldig in te dragen en de voeten na iedere draagtijd te
controleren op drukplekken.
Hoe uw schoenen ingelopen moeten worden, hangt af van de
gevoeligheid van uw voeten. Als we u maatschoenen leveren,
adviseren we u uw schoenen regelmatig te wisselen met een
ander paar. Het is belangrijk dat ook het wisselpaar in goede
staat verkeert.
ONDERHOUD
Het goed onderhouden van de schoenen bevordert de
gebruiksduur. Wij adviseren u daarom het volgende
in acht te nemen:
 Behandel uw schoenen wekelijks met een goede
schoencrème;
 Laat uw schoenen op tijd repareren; controleer
uw schoenen daarom regelmatig op slijtage;
 Gebruik een schoenlepel als dit het aantrekken
van de schoenen vergemakkelijkt;
 Strik uw veters goed. Hoe beter de veters gestrikt
zijn, hoe optimaler de pasvorm is;
 Plaats uw schoenen nooit bij de verwarming om
te drogen wanneer deze nat geworden zijn.
GARANTIE
Voor alle hulpmiddelen die wij leveren gelden garantievoorwaarden die afgesproken zijn met zorgverzekeraars.
Deze voorwaarden zijn op verzoek bij onze beide vestigingen
ter inzage beschikbaar.
SERVICE
Wij besteden veel zorg aan het vervaardigen van onze hulpmiddelen. Mocht blijken dat u niet (geheel) tevreden bent over
uw hulpmiddel of de manier waarop wij u geholpen hebben,
neem dan contact op met één van onze vestigingen. Wij zijn een
erkend leverancier van medische hulpmiddelen en zijn ISO 9001gecertificeerd, wat betekent dat we voldoen aan strenge eisen
die gesteld worden aan ons kwaliteitsbeleid.
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