
 

 

Algemene informatie 

Vergoeding  
Orthopedische voorzieningen zoals OSA, OSB 

en OVAC worden vanuit de basisverzekering 

vergoed en rechtstreeks bij uw verzekeraar  

gedeclareerd.  

Houdt u rekening met het wettelijk vastgestelde 

eigen risico.  

Daarnaast is er een verplichte eigen bijdrage.  

In veel aanvullende verzekeringspakketten 

wordt de eigen bijdrage geheel of deels  

vergoed. Raadpleeg hiervoor uw verzekeraar of 

uw polisvoorwaarden.  

(Podotherapeutische) steunzolen worden vaak 

geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit de  

aanvullende verzekering. Dit geldt voor alle  

podotherapeutische behandelingen.  

Voetcomfort Deventer heeft een  

dienstverleningsovereenkomst met het  

Deventer Ziekenhuis en heeft spreekuren met 

diverse artsen.  

 

Wij zijn u graag van dienst!  
 

 

Contact 

Voetcomfort Deventer 

Fonteinkruid 63 

7422 MS Deventer 

0570– 726900 

info@voetcomfort.nl 

Bezoek ons op internet: www.voetcomfort.nl 

 

• Voorlopig orthopedisch schoeisel (VLOS)  
Een VLOS schoen is een tijdelijke schoen die 
op maat wordt gemaakt. Het is speciaal  
ontwikkeld om bij open wonden en of na  
een chirurgische ingreep het lopen mogelijk 
te maken.  

 

• Verbandschoenen  
De verbandschoen biedt u optimale  
bescherming en houdt eventuele wonden 
drukvrij. Ook is hij wasbaar en zeer gemak-
kelijk aan en uit te trekken.  
Het ventilerende materiaal bevordert het  
genezingsproces. Er zijn diverse modellen 
leverbaar.  

 

• Teenortheses  
Om de stand van uw tenen te corrigeren, 
drukplekjes en wrijving van de tenen te  
verhelpen.  

 

• Vilttherapieën en taping  
Tijdelijke druk ontlastende therapie en/of  
ondersteuning van andere therapievormen. 

 

• Nagelbeugel, wond of- voetbehandeling  
Bij ingegroeide of kromme nagels.  

 

SEMH NVvP  
Onze levering en werkwijze voldoen aan de  
eisen van SEMH en wij zijn aangesloten bij NVvP 
en kwaliteitsregister Paramedici.  

 

 

 



Persoonlijke aandacht, kwaliteit en service zijn 
de kenmerken van Voetcomfort Deventer.  
Voetcomfort Deventer is een klantgerichte,  
flexibele en jonge onderneming waar kwaliteit 
hoog in het vaandel staat.  

Bij uw eerste afspraak kijkt de orthopedisch 
(schoen) technicus en/of podotherapeut naar uw 
klachten waarna we samen naar de  
mogelijkheden kijken.  

We nemen graag de tijd voor u om samen aan 
een passende oplossing te werken waarbij u 
|zoveel mogelijk in het traject begeleid wordt 
door dezelfde behandelaar.  
 

Patiëntenorganisaties  
Er zijn diverse patiëntenorganisaties, onder  
andere:  

Diabetesvereniging Nederland, tel: 033-4630566  
BOSK Motorisch gehandicapt, tel: 030-2459090 
Samen verder, CVA-patiënten, tel: 088-3838300 
Reumapatiëntenbond, tel: 0900-203030  
VSN Spierziekten Nederland, tel: 0900-5480480  

 
 

• Semi orthopedische schoenen (OSB)  
Dit zijn fabrieksmatig geproduceerde schoe-
nen. Hierin is voldoende ruimte gelaten  
voor een op maat gemaakt corrigerend en  
ontlastend voetbed. Bovendien zijn ze zeer 
geschikt om optimaal te worden afgestemd 
op uw klachten, zelfs de sluiting van de 
schoenen kan worden aangepast. U bent 
dan minder afhankelijk van anderen bij het 
aan- en uittrekken. Er is keuze in een ruime 
collectie semi orthopedische schoenen.  
 

• Orthopedische (werk) schoenen (OSA)  
Met orthopedische schoenen worden de 
meest uiteenlopende voetproblemen  
opgelost. Deze zijn exact op maat gemaakt 
over leesten die vervaardigd zijn op basis 
van afdrukken van uw voeten. De schoenen 
moeten aan een groot aantal eisen voldoen, 
die in overleg met de specialist worden vast-
gesteld. Gelukkig kan tegenwoordig, ook  
bij volledig orthopedische schoenen, reke-
ning worden gehouden met uw individuele  
wensen. U hebt een ruime keuze in kleuren, 
materialen en modellen, stijlvol of sportief, 
hoog of laag, modieus of klassiek. Aan u, in 
overleg met de orthopedische schoenmaker, 
de keus.  
 
Ook voor orthopedische werkschoenen bent 
u bij ons aan het juiste adres, want een goe-
de werkschoen heeft een positieve uitwer-
king op uw werkomstandigheden.  

 

Producten  
 

• Steunzolen  
Diverse klachten kunnen uitstekend opgelost 
of verlicht worden met zolen. Ze kunnen  
zowel een corrigerende als ontlastende functie 
hebben. Na het maken van voetafdrukken en 
een voetonderzoek worden ze voor u op maat 
gemaakt. De steunzolen (inlays) kunnen in uw 
confectieschoenen gedragen worden.  
 

• Orthopedisch Veranderingen Aan  
Confectieschoenen (OVAC)  
De orthopedische schoentechnicus kan ook 
aanpassingen doen aan uw confectie schoe-
nen. U koopt zelf uw schoenen, waarna wij  
deze aanpassen om uw klachten te vermin-
deren. Let op, niet elke confectieschoen  
is geschikt voor aanpassingen, wij kunnen u 
uiteraard van advies voorzien. Mogelijke  
aanpassingen zijn verhogingen of het aan-
brengen van hakken/zolen (onderwerk).  
Al dan niet in combinatie met individueel  
vervaardigde steunzolen.  

 


