SCHMIDT MEDICA

ORTHOPEDISCHE SCHOENEN
Bij Schmidt Medica kunt u diverse typen (semi)orthopedische
schoenen of schoenvoorziening(en) aan laten meten. Meestal heeft
uw behandelend arts aangegeven welk type voorziening voor u
geschikt is
Globaal wordt onderscheiden:
Volledig orthopedische schoenen (O.S.A), semi-orthopedische
schoenen (O.S.B.) en orthopedische voorzieningen aan
confectieschoenen (O.V.A.C.). Daarnaast worden inlegzolen voor u
op maat gemaakt.

Orthopedische schoenen

Orthopedisch schoeisel is volledig maatwerk, de gehele schoen
wordt speciaal voor uw voeten gemaakt. De schoenen uit onze
wisselende modieuze collectie wordt door een professionele
orthopedisch schoenmaker in alle rust afgestemd op uw voorkeur.
Wij leveren schoenen voor mannen en vrouwen van alle leeftijden en
ook voor kinderen.

Semi-orthopedische schoenen

In veel opzichten lijken onze semi-orthopedische schoenen op
confectieschoenen. Er is een wisselende collectie, ze zijn modieus en
worden vaak bij dezelfde fabrikanten gemaakt. Het grote verschil is
echter dat semi-orthopedische schoenen meer ruimte bieden voor
voetbedden en/of aanpassingen en dat ze in verschillende breedtes
besteld kunnen worden.

Inlegzolen

Een inlegzool (of steunzool, inlay, correctiezool) ondersteunt de
gewrichten, banden en kapsels van uw voeten. Hierdoor kan
uw voetstand worden gecorrigeerd, uw lichaamshouding kan
verbeteren, de druk onder uw voeten wordt beter verdeeld (minder
eelt), uw spieren worden minder belast en uw manier van lopen
kan vervolgens verbeteren. Een hielkussen is een inlegkussen voor
de hak, gemaakt om pijnlijke aandoeningen zoals hielspoor te
verlichten. Afhankelijk van de klachten worden de steunzolen voor u
op maat gemaakt.

Onderhoud van uw orthopedische schoenen

Insmeren, borstelen en poetsen. Door regelmatig uw schoenen te
poetsen voorkomt u dat het leer uitdroogt. Leersoorten als suède en
nubuck verzorgt u optimaal met een speciale spray. Een ritssluiting
blijft soepel door deze in te smeren met zeep of teflonspray.
Transpiratie is een echte schoenvreter. Er zijn tal van manieren om uw
zweetvoeten in te perken. Wissel regelmatig van schoenen, draag
sokken van natuurlijke producten, trek iedere dag schone sokken aan
en de voeten regelmatig afspoelen met koud water kan ook geen
kwaad. Hiernaast zijn er nog antitranspiratiemiddelen te koop. Helpt
dit alles niet, raadpleeg dan uw huisarts of dermatoloog. Laat uw
schoenen nooit bij een verwarmingsapparaat versneld drogen.

Controle

Wij adviseren u om zes weken na aanschaf van uw eerste paar
schoenen een controle afspraak te maken. Bij vervolgparen kunt u
hiervoor één jaar aanhouden. Zijn er eerder bijzonderheden, zoals
reparatie of problemen met de schoen, dan staan we altijd voor u
klaar.

Garantie

U heeft drie maanden garantie op de pasvorm en zes maanden
garantie op het materiaal en de technische kwaliteit van de schoen.
Bij een onzorgvuldige behandeling of sterk afwijkend gebruik vervalt
de garantie.

Kosten

Wij hebben contracten met de zorgverzekeraars zodat uw kosten
voor het grootste deel worden vergoed. Wij sturen een offerte,
samen met de verwijsbrief van uw behandelend specialist, naar de
zorgverzekeraar. Deze beoordeelt de aanvraag en geeft wel of geen
goedkeuring. Bij goedkeuring is het enige wat u moet betalen de
eigen bijdrage en eventueel eigen risico. De eigen bijdrage betaalt
u pas als de schoenen klaar zijn.

Afspraak maken

Voor het maken van een afspraak of voor vragen kunt u contact met
ons opnemen via 088-00 47 470 of mail naar info@schmidtmedica.nl.
U kunt ons ook bereiken via Whatsapp op 06-30 835 335
ons toe en stel direct uw vraag!
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