
Informatie doorverwijzing

U bent klaar voor de volgende stap: 

een bezoek aan de orthopedisch schoenmaker 

Steunzolen / inlays
Wanneer u in aanmerking komt voor steunzolen kunnen we deze voor u aanmeten en vervaardigen. De steunzolen 
kunnen tijdens de vervolgafspraak aan u geleverd worden. Afhankelijk van de dekking van uw zorgverzekering worden 
deze steunzolen geheel of gedeeltelijk vergoed. U kunt voor de exacte dekking het beste even contact opnemen met 
uw zorgverzekering. Steunzolen zijn tegenwoordig prima in te passen in de betere merkschoenen.

Orthopedische Voorziening Aan Confectieschoenen (OVAC)
Bij de betere confectieschoenen is het mogelijk een aantal aanpassingen te maken die uw comfort en looppatroon 
aanzienlijk kunnen verbeteren. Bijvoorbeeld het oprekken van het leer zodat er meer ruimte in de schoen ontstaat of het 
aanbrengen van een voorziening aan uw hak om een beenlengteverschil te corrigeren. Voor het aanmeten van een zgn 
OVAC dient u rekening te houden met het volgende:
• u levert de schoenen zelf bij ons aan   • 2 weken levertijd
• er zijn 3 afspraken nodig: aanmeten / levering / controle • geen wettelijke eigen bijdrage*

Semi Orthopedische Schoenen (SOS)
Deze schoenen kunnen voor u de oplossing vormen wanneer u specifiekere orthopedische aanpassingen nodig heeft. 
Deze fabrieksmatig vervaardigde schoenen kunnen op veel meer vlakken worden aangepast en zien er net zo modieus uit 
als de confectieschoenen. Voor het aanmeten van de SOS dient u rekening te houden met het volgende:
•  de schoenen komen uit de collectie van Van Mook •  2 tot 4 weken levertijd
•  er zijn 3 à 4 afspraken nodig:  •  wettelijke eigen bijdrage*
 schoenen uitzoeken / levering / controle

Orthopedische Maatschoenen (OSA)
Voor orthopedische schoenen wordt de schoen volledig voor u op maat gemaakt. Uiteraard houden we hierbij rekening 
met uw wensen en de voorwaarden waaraan deze schoenen moeten voldoen. Voordat u op uw op maat gemaakte 
schoenen kunt lopen zijn een aantal afspraken noodzakelijk. Daarnaast dient u rekening te houden met het volgende: 
• er zijn 6 afspraken nodig: folieschoen passen / proefschoen • nieuw ongeveer 12, bij herhaling 6 weken
 passen (om thuis te proberen) / passchoen controle /  • wettelijke eigen bijdrage*
 aflevering / controle 

Voorlopige Orthopedische Schoenen (VLOS)
Deze voorlopige schoenen worden ook voor u op maat gemaakt maar zijn bedoeld als een tijdelijke oplossing om u 
mobiel te houden. In een later stadium wordt de voorlopige schoen vervangen door de orthopedische maatschoen. 
• 2 weken levertijd • wettelijke eigen bijdrage*

Orthese 
Een orthese is een lichaamsondersteunende voorziening die volledig voor u op maat wordt gemaakt en in de 
schoen wordt gedragen.  
• 6 weken levertijd • geen wettelijke eigen bijdrage*

Een orthopedisch schoenmaker is een gespecialiseerde schoenmaker die allerlei medische hulpmiddelen voor 

voeten maakt met als doel om uw beweging te corrigeren en verbeteren. Dit kunnen steunzolen (inlays) zijn, 

aanpassingen aan confectieschoenen, op maat gemaakte schoenen en zelfs orthesen.

Stap voor stap beter bewegen
De eerste afspraak bij de orthopedisch schoenmaker zal bestaan uit een uitgebreid onderzoek naar uw klachten. Na een 
aantal vragen voeren we diverse analyses uit zoals een ganganalyse, een houdingsanalyse en een voet- en schoeninspectie. 
Een hoop klachten kunnen worden verholpen met steunzolen. Hiermee kunnen we uw houding en looppatroon al zodanig 
sturen zodat er snel een verbetering van de klachten optreedt.
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www.van-mook.nl
Therapeutisch elastische kousen • Steunzolen • Orthopedische schoenen • Schoenaanpassingen 
Comfortabele schoenmode • Podotherapie • Werk- en allergeenvrije schoenen • Medisch pedicure

Spreekuren op locatie door heel Zuidwest Nederland • Winkels in Roosendaal en Tilburg

Waar kunt u op rekenen bij uw zorgverzekering 
Uw orthopedisch schoenmaker kan voor u nagaan hoe en bij welke maatschappij u verzekerd bent voor zorg. Op basis hiervan kan 
er al een goede inschatting worden gemaakt van de kosten die voor uw rekening komen. Voor het exacte bedrag kunt u het beste 
informeren bij uw zorgverzekering. Voor alle hulpmiddelen (exclusief steunzolen) dient Van Mook eerst een aanvraag bij uw 
zorgverzekering in. Iedereen van 18 jaar en ouder heeft een basisverzekering met een verplicht eigen risico. De minimale hoogte 
van dit eigen risico wordt ieder jaar door de overheid bepaald. De meeste zorgverzekeraars bieden verzekerden de mogelijkheid 
om het eigen risico in termijnen te betalen in het geval dat dit in één keer wordt opgebruikt. Wanneer u het jaarlijkse eigen risico 
al helemaal heeft voldaan op het moment van de aanvraag, dan worden de kosten voor uw hulpmiddel door uw zorgverzekering 
betaald. In het geval van (semi) orthopedische schoenen is door de overheid een wettelijke eigen bijdrage vastgesteld. 
Deze kosten worden door uw zorgverzekering/zorgverlener naast de eventuele overgebleven eigen risico in rekening gebracht. 

Garantie
Uiteraard heeft u op de voor u vervaardigde producten garantie. 
Voor de pasvorm geldt 3 maanden, op materiaal 6 maanden bij normaal gebruik. 
Gebruiksslijtage valt buiten de garantiebepaling.

Contact
Heeft u nog vragen of wilt u een afspraak maken? Neemt u gerust contact met ons of kijk op www.van-mook.nl.
Vestiging Roosendaal  T 0165 55 09 45
Vestiging Tilburg  T 013 535 00 17

* de wettelijke eigen bijdrage wordt ieder jaar opnieuw door de overheid bepaalt. Informeer bij uw 
   zorgverzekering voor de exacte bedragen.


