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SCHOEISEL

Wanneer een voetprobleem niet meer op te lossen is in confectieschoenen 
kan het noodzakelijk zijn de schoenen aan te passen of een maatschoen te 
produceren.

SCHOENAANPASSINGEN
Schoenaanpassingen kunnen worden gedaan aan de binnenzool, de loopzool, 
de hak, het contrefort en de schacht om zo de schoen optimaal aan de voet te 
laten passen of de voetstand of voetfunctie te beïnvloeden. Denk hierbij aan 
een hakverhoging, zoolverstijving, kunstmatige afwikkeling en drukverdelingen.

INDICATIES
– overdruk
– instabiliteit
– beenlengteverschil
– pijnlijke voeten, enkels, knieën, heupen en/ of rug
– standsafwijkingen in voeten, enkels, knieën, heupen en/ of rug
– rigide gewrichten
– krachtverlies spieren

MAATSCHOENEN
Wanneer voeten niet meer in confectieschoenen passen, kunnen orthopedi-
sche schoenen geïndiceerd zijn. Podotherapeuten werken nauw samen met 
orthopedisch schoentechnici die oplossingen kunnen leveren in de vorm van 
verbandschoenen, orthopedische schoenaanpassingen aan confectieschoei-
sel, semi-orthopedisch schoeisel of individueel aangemeten orthopedische 
maatschoenen. De vorm en functie van maatschoenen worden in overleg met 
alle betrokkenen bepaald.

INDICATIES
– voeten waarbij podotherapeutische interventies alleen niet volledig voldoen
– voeten die niet meer in confectieschoenen passen of functioneren

WERKSCHOENEN
Bij patiënten die veiligheidsschoenen (werkschoenen) moeten dragen kun-
nen pijnklachten of overmatige vermoeidheid aan de voeten, enkels, knieën, 
heupen en/ of rug ontstaan. Dit kan komen door een standsafwijking van de 
voeten, voetfunctie afwijking of door overbelasting. Op maat gemaakte podo-
therapeutische zolen zullen de standsafwijking zo goed mogelijk corrigeren 
en waardoor de klachten verminderen of verdwijnen. 
De normering van een gecertificeerde werkschoen is streng. Een aanpassing 
in of aan de werkschoenen doet de normering gewoonlijk teniet. Een groot 
aantal podotherapeuten is gecertificeerd om werkschoenen aan te passen 
of podotherapeutische zolen in de werkschoenen te maken zonder dat de 
normering vervalt. De podotherapeut kan een passend advies geven bij de 
aanschaf van werkschoenen.

Schoenaanpassing

Maatschoenen

Werkschoenen


