Orthopedische
Steunzolen

Orthopedische steunzolen worden ook wel inlays
of voetbedden genoemd. Ze worden toegepast
om de stand van de voet te corrigeren en/of
een optimale drukverdeling te bieden bij lichte
aandoeningen en beperkingen. Het gebruik van
orthopedische steunzolen is met name effectief bij
het gebruik in functioneel adequaat schoeisel. Een
schoenadvies hoort daar ook bij.
Orthopedische steunzolen worden voorgeschreven
door een revalidatiearts, orthopedisch chirurg,
huisarts of deskundige uit een andere discipline, zoals
een fysiotherapeut. Daarnaast kunt u bij loop- en
voetklachten ook zonder voorschrijving bij ons terecht
voor een ‘voet-schoen-advies’.

Het behandeltraject
Het behandeltraject begint met de intake waarin we
een uitgebreid loop- en voetonderzoek doen. Op basis
van dit onderzoek wordt gezamenlijk besloten dat
orthopedische steunzolen kunnen bijdragen aan beter
functioneren, veelal met minder pijn.
Na de intake nemen we
de maten op en maken
een gipsafdruk, ook wel
aanmeten genoemd. De
intake en het aanmeten zijn
uitsluitend op afspraak en
duren ongeveer een half
uur. De afspraken kunnen
ook in een ziekenhuis
of revalidatiecentrum
plaatsvinden. In dat
geval is meestal ook de
behandelend arts aanwezig.
Als het aanmeten van de orthopedische steunzolen
op ons bedrijf in Groenekan gebeurt, dan kunt u in
de George In der Maur Beterlopenwinkel geschikt
hoogwaardig confectieschoeisel passen en proberen.
Uiteraard voor zover u dat wenst.
Koningin Wilhelminaweg 495
3737 BG Groenekan
Telefoon: 0346 - 25 94 59
E-mail: info@indermaur.nl
Internet: www.indermaur.nl

Na het aanmeten wordt een a�leverafspraak gemaakt.
Bij het a�leveren voeren wij een laatste controle
uit voordat u de orthopedische steunzolen kunt
meenemen.

De laatste stap in het behandeltraject betreft de
evaluatie van het gebruik van de orthopedische
steunzolen. Samen met u beoordelen we of de
orthopedische steunzolen voldoen, of ze in geschikte
schoenen worden gedragen en of er nog verbeteringen
wenselijk en mogelijk zijn.

Nazorg
Wij maken uw orthopedische steunzolen met de
grootst mogelijke zorg. Mochten er onverhoopt toch
problemen ontstaan, aarzel dan niet om contact met
ons op te nemen. Eventuele reparaties of correcties
dienen bij voorkeur door ons in Groenekan te worden
verricht. Bij spoedeisende situaties en na telefonisch
overleg kan een klaar-terwijl-u-wacht-afspraak
worden gemaakt.

Tevredenheid
Wij streven ernaar u tevreden te maken en te houden
door goede kwaliteit en nazorg te leveren. Als u
desondanks toch niet tevreden bent, laat het ons dan
weten. Alleen dan kunnen wij u helpen en ons blijven
verbeteren. Informatie over onze klachtenprocedure
vindt u op onze website. Ook vindt u daar informatie
over de SEMH die ons jaarlijks toetst op het in stand
houden en verbeteren van onze kwaliteit.

Informatie
Op onze website vindt u meer informatie over ons
bedrijf en onze producten. Heeft u nog vragen? Wij
zijn van maandag tot en met vrijdag telefonisch
bereikbaar op nummer 0346 – 25 94 59.

