Service

Steunzolen

Uw voorziening wordt met de grootst mogelijke
zorg vervaardigd. Mochten er toch problemen
ontstaan, neem dan zo spoedig mogelijk contact
op. Voor eventuele reparaties of onderhoud aan
uw schoenen, zoals nieuwe zolen of hakken, kunt
u ook bij ons terecht.

Steunzolen worden vaak geheel of gedeeltelijk
vergoed vanuit de aanvullende verzekering.
Raadpleeg uw verzekeraar of uw
polisvoorwaarden of u hiervoor ook in
aanmerking komt. Wanneer u steunzolen heeft
ontvangen, krijgt u de factuur persoonlijk toe
gestuurd. U kunt deze dan zelf bij uw verzekeraar
indienen.

Vergoeding
Orthopedische voorzieningen zoals OSA, OSB en
OVAC worden vanuit de basisverzekering
vergoed. Indien er een voorschrijving is van de
specialist worden deze rechtstreeks bij uw
verzekeraar gedeclareerd.

Verbandschoenen
Verbandschoenen worden rechtstreeks bij uw
verzekeraar gedeclareerd.

Houdt u echter wel rekening met het volgende:

Eigen bijdrage

Contact

Voor 2017 geldt een wettelijke eigen bijdrage van
€135,00. Voor kinderen tot 16 jaar geldt een wettelijke eigen bijdrage van €67,50. In veel aanvullende
verzekeringspakketten wordt de eigen bijdrage
geheel of deels vergoed.
Raadpleeg hiervoor uw verzekeraar of uw
polisvoorwaarden. Deze eigen bijdrage geldt voor
op maat gemaakte schoenen (OSA),
semi orthopedische schoenen (OSB) en
voorlopige orthopedische schoenen (VLOS).

Voetcomfort Deventer
Fonteinkruid 63
7422 MS Deventer
0570– 726900
info@voetcomfort.nl
Bezoek ons op internet: www.voetcomfort.nl

Eigen risico
Het eigen risico wordt door de verzekeraar geïnd
wanneer u op maat gemaakte schoenen (OSA),
semi orthopedische schoenen (OSB), voorlopige
orthopedische schoenen (VLOS) of een OVAC
heeft ontvangen.
Het eigen risico bedraagt in 2017 € 385,00.

Wij zijn u graag van dienst!

0570 - 726 900

Product informatie

Orthopedische schoenen (OSA)
Dit zijn schoenen die speciaal voor u op maat
gemaakt worden.
Het aanmeten wordt gedaan door de
orthopedisch schoentechnicus. Dit neemt
ongeveer 1 uur in beslag. Vier weken na het
aanmeten is er een pasafspraak.

Tijdens de aanmeten bespreekt de schoenmaker
met u de verschillende details, zoals het model,
kleur en soort sluiting van uw schoenen. Dit
neemt een half uur in beslag. U krijgt vervolgens
een afspraak voor het afleveren van de schoenen.
Tijdens de afleverafspraak wordt een laatste
controle uitgevoerd op de pasvorm en de
functionaliteit.

Orthopedische voorziening aan
confectieschoenen (OVAC)
De orthopedische schoentechnicus kan ook
aanpassingen doen aan uw confectieschoenen.
Denk aan een verhoging of een speciale hak.
Let op, niet elke confectieschoen is geschikt voor
aanpassingen. Tijdens de aanmeetafspraak zal de
orthopedisch schoentechnicus u uiteraard van
advies voorzien.
Bij het passen krijgt u een doorzichtige schoen
aan. De schoentechnicus kan op deze wijze
beoordelen of de pasvorm en de functionaliteit
goed is. Tevens bespreekt hij met u de
verschillende details, zoals het model en de kleur
van uw schoenen. Hierna maakt hij met u een
afspraak voor het afleveren van uw
orthopedische schoenen. Dit duurt gemiddeld
4 à 5 weken.
Tijdens de afleverafspraak wordt een
controle gedaan op functionaliteit en pasvorm.

Semi Orthopedische schoenen (OSB)
Semi orthopedische schoenen zijn
fabrieksmatig geproduceerde schoenen waarin
voldoende ruimte is gelaten voor een op maat
gemaakt voetbed.

Na het aanmeten wordt er een afleverafspraak
met u gemaakt. Het duurt ongeveer 1 à 2 weken,
afhankelijk van de voorziening, voordat uw
schoenen klaar zijn.

Steunzolen
Diverse klachten kunnen uitstekend opgelost of
verlicht worden met steunzolen. Ze kunnen
zowel een corrigerende als ontlastende functie
hebben.

De aanvraag voor steunzolen kan worden
voorgeschreven door een huisarts of specialist.
Ook kunt u op eigen initiatief bij ons langskomen.
Het aanmeten wordt gedaan door de
schoenmaker. Daarna maakt hij met u een
afleverafspraak. U wordt bij het afleveren
verzocht een goed paar schoenen mee te
brengen, zodat de steunzool passend gemaakt
kan worden. Tevens wordt de pasvorm en
functionaliteit gecontroleerd. De levertijd
bedraagt ongeveer 2 weken.

Voorlopig Orthopedische 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. Een VLOS
kan snel worden geleverd.
Het aanmeten wordt gedaan door een
orthopedisch schoentechnicus. Tijdens het
aanmeten worden met u de details besproken.
Dit neemt ongeveer 1 uur in beslag.
Tijdens de afleverafspraak wordt er een laatste
controle uitgevoerd op de pasvorm en
functionaliteit, waarna de VLOS wordt
afgeleverd.

Verbandschoen
De verbandschoen biedt u optimale
bescherming en houdt eventuele wonden
drukvrij. Ook is hij wasbaar en zeer gemakkelijk
aan en uit te trekken. Het ventilerende
materiaal bevordert het genezingsproces.
Verbandschoenen hebben wij op voorraad.

