Traject
Het te belopen traject voor orthopedische schoenen.
Wanneer heb ik orthopedische schoenen nodig?
Er zijn heel veel verschillende aandoeningen of
voetproblemen die kunnen leiden tot het dragen van
orthopedische schoenen, bijvoorbeeld een spierziekte,
diabetes, reuma, trauma of een aangeboren afwijking.
De indicatie voor orthopedische schoenen wordt
gegeven door een orthopedisch chirurg of een
revalidatiearts.
Met deze indicatie (voorschrijving) komt u naar ons
toe, dan kijken wij wat uw probleem is en beginnen
met een onderzoek.
Met de uitkomst hiervan zullen wij een aanvraag doen
bij uw zorgverzekeraar en een machtiging aanvragen
voor het leveren van het passende en gevraagde
hulpmiddel (de orthopedische schoenen)
Wanneer de goedkeuring van uw zorgverzekeraar bij
u en ons binnen komt, maken wij een afspraak met u
om ons traject te vervolgen.
Aanmeten
Om een goede individuele oplossing voor u te vinden
hebben wij een aantal gegevens nodig.
We beginnen met het nemen van een blauwafdruk,
met meten van uw voeten en wanneer het nodig is
maken wij een driedimensionale gipsafdruk van uw
voeten.
Passen
Nadat leesten, supplementen(voetbedden), en de
doorzichtige folieschoenen klaar zijn krijgt u van ons
een oproep om te komen passen, we zitten dan in de
pasfase.
Er is van uw gipsafdruk een mal (leest) gemaakt,
daaromheen hebben wij een folieschoen gemaakt.
Deze schoen is gemaakt van doorzichtige folie
zodat we exact de pasvorm van de leest kunnen
controleren, alle drukplekken etcetera kunnen herkend
worden en worden aangepast.
Na het passen wordt het model van de schoen
uitgezocht of u hebt zelf een voorbeeld bij u, dat u
nagemaakt wil hebben.
Dit laatste mag geen afbreuk doen aan het technische
gedeelte (=pasvorm) van uw schoenen!

Tweede pasfase
Mocht het zo zijn dat u zodanige aandoeningen aan
uw voeten heeft dat we bepaalde voorzieningen in de
schoenen moeten verwerken dan passen we een tweede
keer, ditmaal passen we een schoen die gemaakt is op
een voering met daarop de voorzieningen zodat we
kunnen controleren of de schoen voor u prettig zit.
Afhankelijk van de persoonlijke situatie neemt u
de schoenen mee naar huis en gaat u een periode
proeflopen. Deze leren passchoenen zijn alleen op
doktersvoorschrift.
Na het proeflopen komt u terug en uw opmerkingen
en onze waarnemingen worden gebruikt om de schoen
optimaal aan uw voeten aan te passen.
Aflevering
Na een week of zes zijn de schoenen helemaal
klaar en kunt u komen afpassen, we geven u een
onderhoudsschema mee en een inloop schema zodat
u rustig kunt wennen aan de veranderde stand van uw
voeten.
Eigen bijdrage
Uw verzekeraar betaalt de schoenen voor een groot deel
maar er is een wettelijke “eigen bijdrage “ voor een
paar orthopedische schoenen.
De hoogte van deze bijdrage is wettelijk bepaald en kan
per jaar aangepast worden.
2016: jonger dan 16 jaar = € 68,50
2016: 16 jaar of ouder 		 = € 136,50
De gemiddelde gebruiksduur van de Orthopedische
schoenen bedraagt 15 maanden
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