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Wanneer voetproblemen niet meer te verhelpen 
zijn met podologische zolen of aanpassingen aan 
schoenen, dan zijn orthopedische schoenen de 
oplossing. Orthopedische schoenen zijn schoenen 
die geheel op maat vervaardigd worden. De schoen-
technici van Schonagen orthopedische schoentechniek 
streven ernaar de schoenen zoveel mogelijk op 
confectieschoenen te laten lijken zonder dat het 
draagcomfort daar onder lijdt. U kunt een keuze 
maken uit tientallen modellen, kleuren en leersoorten.

Aanvraag procedure
1  De behandelend specialist (orthopedisch chirurg, 

revalidatiearts of reumatoloog) schrijft een 
verwijzing uit op medische indicatie.

2  U maakt vervolgens een afspraak bij Schonagen 
orthopedische schoentechniek. Wij streven ernaar u 
op het afgesproken tijdstip te helpen met maximaal 
20 min. uitloop.

3  Tijdens de eerste afspraak worden de maten van uw 
voeten gemeten, wordt een voetenscan gemaakt en 
worden de mogelijkheden qua schoenen besproken. 
Tevens nemen we uw persoons- en verzekerings-
gegevens op en nemen uw verwijziging van de arts aan.

4  Indien gewenst door uw zorgverzekeraar vraagt 
Schonagen orthopedische schoentechniek bij hen een 
machtiging aan om de voorziening te mogen leveren.

5  Vervolgens, of zodra de machtiging binnen is, 
gaan we uw leesten en passchoenen maken 
(eerste levering) en wordt u uitgenodigd om een 
model en kleur uit te zoeken.

6  Na de pasfase worden uw schoenen gemaakt.
7  Wanneer de schoenen klaar zijn en gecontroleerd 

op alle productiepunten wordt er contact met u 
opgenomen, of staat er reeds een afspraak om de 
schoenen af te leveren.

Bij immobiliteit kan in overleg een huisbezoek worden 
gemaakt. Hiervoor kunnen extra kosten in rekening 
worden gebracht.

Verstrekkingen
Teneinde voor vergoeding in aanmerking te komen, is 
het noodzakelijk dat uw specialist een medische indicatie 
verstrekt voor de voorziening. Schonagen Orthopedische 
Schoentechniek archiveert deze verwijzing in uw dossier. 
Indien uw zorgverzekeraar dit wenst, dienen wij een 
aanvraag in voor machtiging. Deze machtiging wordt 
verstrekt indien de aanvraag aan de door de zorg-
verzekeraar gestelde voorwaarden voldoet. Deze regels 
voor verstrekkingen van orthopedische schoenen zijn als 
volgt (mits de indicatiestelling afdoende is):

1  Het eerste paar schoenen dient door een specialist 
te worden voorgeschreven.

2  3 maanden na aanvraag van het eerste paar mag u 
een wisselpaar aanvragen.

3  Afhankelijk van de gestelde termijn door de zorg-
verzekeraar mag u 12-18 maanden na het eerste 
paar weer een nieuw paar aanvragen.

4  Deze regeling herhaalt zich vervolgens iedere 
12-18 maanden.

5  Elke 3 jaar mag u, naast het eerste- of herhalings-
paar een wisselpaar, zodat u altijd 2 paar adequate 
schoenen tegenover elkaar kunt dragen.

6  Enkele zorgverzekeraars stellen dat u voor iedere 
herhalingsverstrekking minimaal een verwijzing van 
de huisarts nodig heeft.

7  Kinderen jonger dan 16 jaar komen iedere 9 maanden 
voor een nieuw paar schoenen in aanmerking.

Vergoedingen
Zorgverzekeraars vergoeden het grootste deel 
van de kosten van orthopedische schoenen uit de 
basisverzekering. Er geldt echter een eigen bijdrage 
die jaarlijks door de overheid wordt vastgesteld. 
Deze bijdrage dient bij afl evering contact of per pin 
voldaan te worden. Als u aanvullend verzekerd bent, 
kan een gedeeltelijke extra vergoeding gelden, 
afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw verzekering. 
Vraag uw zorgverzekeraar welke voorwaarden en termijnen 
voor u van toepassing zijn.

Levertijd
De levertijd van orthopedische schoenen is gemiddeld 
tussen 8 en 12 weken.

Orthopedische
 schoenen (A-os)

Wanneer voetproblemen niet meer te verhelpen 
zijn met podologische zolen of aanpassingen aan 

oplossing. Orthopedische schoenen zijn schoenen 
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Wanneer voetproblemen niet meer te verhelpen 
zijn met podologische zolen of aanpassingen aan 
schoenen, dan zijn semi-orthopedische schoenen 
de oplossing. Semi-orthopedische schoenen zijn 
speciale confectieschoenen die langer, breder en 
hoger zijn dan normale schoenen, zodat er ruimte 
inzit voor uw voeten en supplementen die naar uw 
voetproblemen gemaakt zijn. De schoentechnici van 
Schonagen orthopedische schoentechniek streven 
ernaar de schoenen zoveel mogelijk draagcomfort 
te laten bieden. U kunt een keuze maken uit 
tientallen modellen.

Aanvraag procedure
1  De behandelend specialist (orthopedisch chirurg, 

revalidatiearts of reumatoloog en bij herhalingen 
de huisarts) schrijft een verwijzing uit op 
medische indicatie.

2  U maakt vervolgens een afspraak bij Schonagen 
orthopedische schoentechniek. Wij streven ernaar u 
op het afgesproken tijdstip te helpen met maximaal 
20 min. uitloop.

3  Tijdens de eerste afspraak worden de maten van uw 
voeten gemeten, wordt een voetenscan gemaakt en 
worden de mogelijkheden qua schoenen besproken. 
Tevens nemen we uw persoons- en verzekerings-
gegevens op en nemen uw verwijziging van de arts aan.

4  Indien gewenst door uw zorgverzekeraar vraagt 
Schonagen orthopedische schoentechniek bij hen een 
machtiging aan om de voorziening te mogen leveren.

5  Afhankelijk van de verwachte levertijd wordt er een 
afspraak gemaakt om te passen cq. af te leveren.

Verstrekkingen
Teneinde voor vergoeding in aanmerking te komen, is 
het noodzakelijk dat uw specialist een medische indicatie 
verstrekt voor de voorziening. Schonagen orthopedische 
schoentechniek archiveert deze verwijzing in uw dossier. 
Indien uw zorgverzekeraar dit wenst, dienen wij een 
aanvraag in voor machtiging. Deze machtiging wordt 
verstrekt indien de aanvraag aan de door de zorg-
verzekeraar gestelde voorwaarden voldoet. Deze regels 
voor verstrekkingen van semi-orthopedische schoenen 
zijn als volgt (mits de indicatiestelling afdoende is):

1  Het eerste paar schoenen dient door een specialist 
te worden voorgeschreven.

2  3 maanden na aanvraag van het eerste paar mag 
u een wisselpaar aanvragen.

3  Afhankelijk van de gestelde termijn door de 
zorgverzekeraar mag u 12-18 maanden na het 
eerste paar weer een nieuw paar aanvragen.

4  Deze regeling herhaalt zich vervolgens iedere 
12-18 maanden.

5  Elke 3 jaar mag u, naast het eerste- of herhalings-
paar een wisselpaar, zodat u altijd 2 paar adequate 
schoenen tegenover elkaar kunt dragen.

6  Enkele zorgverzekeraars stellen dat u voor iedere 
herhalingsverstrekking minimaal een verwijzing 
van de huisarts nodig heeft.

7  Kinderen jonger dan 16 jaar komen iedere 9 maanden 
voor een nieuw paar schoenen in aanmerking.

Vergoedingen
Zorgverzekeraars vergoeden het grootste deel van de 
kosten van semi-orthopedische schoenen uit de basis-
verzekering. Er geldt echter een eigen bijdrage die 
jaarlijks door de overheid wordt vastgesteld. 
Deze bijdrage dient bij afl evering contact of per pin 
voldaan te worden. Als u aanvullend verzekerd bent, 
kan een gedeeltelijke extra vergoeding gelden, 
afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw verzekering. 
Vraag uw zorgverzekeraar welke voorwaarden en 
termijnen voor u van toepassing zijn.

Levertijd
De gemiddelde levertijd van semi-orthopedische 
schoenen is 4 weken. Daarbij is deze afhankelijk 
van onze voorraad of de voorraad van de leverancier. 
Uiteraard streven wij ernaar de levertijd zo kort 
mogelijk te houden.

Semi-orthopedische
 schoenen (B-sos)



Orthopedische voorzieningen aan confectieschoenen 
dienen klachten doelgericht op te lossen of te 
ontlasten. Orthopedische voorzieningen kunnen 
zijn: verhogingen, zoolverstijvingen, afwikkelingen, 
(diverse soorten) hakverhogingen, aangepaste 
sluitingen aan of in bestaande confectieschoenen.

Aanvraag procedure
1  De behandelend specialist (orthopedisch chirurg, 

revalidatiearts, reumatoloog of de huisarts) schrijft 
een verwijzing uit op medische indicatie.

2  U maakt vervolgens een afspraak bij Schonagen 
orthopedische schoentechniek. Wij streven ernaar u 
op het afgesproken tijdstip te helpen met maximaal 
20 min. uitloop.

3  Tijdens de eerste afspraak worden de maten van 
uw voeten gemeten, wordt een voetscan gemaakt 
en worden uw voetproblemen besproken. Tevens 
nemen we uw persoons- en verzekeringsgegevens 
op en nemen uw verwijzing van de arts aan.

4  Vervolgens wordt een afspraak gemaakt wanneer de 
voorziening aan uw confectieschoenen klaar zijn.

5  Bij afl evering krijgt u de benodigde gegevens mee 
om de eventuele vergoeding bij uw zorgverzekeraar 
te kunnen declareren (afhankelijk van de zorg-
verzekeraar en de polisvoorwaarden).

Verstrekkingen
Teneinde voor vergoeding in aanmerking te komen, 
is het noodzakelijk dat uw zorgverzekeraar een 
machtiging verleent. Deze machtiging wordt verstrekt 
indien de aanvraag aan de door de zorgverzekeraar 
gestelde voorwaarden voldoet. Deze regels voor 
verstrekkingen van orthopedische schoenen zijn als 
volgt (mits de indicatiestelling afdoende is):

1  De voorziening aan het eerste paar schoenen dient 
door een specialist te worden voorgeschreven.

2  3 maanden na aanvraag van de eerste voorziening 
mag u weer een nieuwe voorziening aanvragen.

3  15-18 maanden na de eerste voorziening mag u weer 
een nieuwe voorziening aanvragen.

4  Deze regeling herhaalt zich vervolgens iedere 
15-18 maanden.

5  Elke 3 jaar mag u naast het eerste – of herhalings-
paar een wisselpaar, zodat u altijd 2 paar adequate 
voorzieningen tegenover elkaar kunt dragen.

6  Kinderen jonger dan 16 jaar komen iedere 9 maanden 
voor een nieuwe voorziening in aanmerking.

Vergoeding
Zorgverzekeraars vergoeden vrijwel alle kosten van de 
orthopedische voorzieningen aan confectieschoenen. 
Teneinde voor vergoeding in aanmerking te komen, 
is het noodzakelijk dat u een verwijzing heeft van de 
huisarts, orthopedisch chirurg, revalidatiearts of 
reumatoloog. Vraag uw zorgverzekeraar naar de 
voorwaarden die voor u van toepassing zijn.

Levertijd
De levertijd van orthopedische voorzieningen aan 
confectieschoenen is in principe 1 week.

Orthopedische voorzieningen
 aan confectieschoenen (OVAC)
Orthopedische voorzieningen



Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent met 
uw aankoop. Een goede conditie van uw schoenen 
heeft u in belangrijke mate zelf in de hand. Om u 
hierbij te helpen bieden wij u een goed assortiment 
schoenverzorgingsproducten. Deze brochure 
informeert u over onze service en geeft u nuttige 
onderhoudstips zodat u zo lang mogelijk plezier 
heeft van uw schoenen.

Ons beleid
Bij normaal gebruik van schoeisel treedt altijd slijtage 
op. Wanneer ondanks goed onderhoud een probleem 
met uw schoenen ontstaat, komt u dan gerust langs. 
Wij zullen dan beoordelen of uw klacht gegrond is. Uw 
schoenen worden bij gegronde klachten vakkundig door 
ons gerepareerd.

Inlopen
Uw schoenen zijn grotendeels vervaardigd van leder. Leder 
heeft de eigenschap zich geleidelijk aan te passen aan de 
vorm van uw voeten. Het is derhalve belangrijk dat u de 
schoenen rustig inloopt. Begin daarom met een paar uur 
per dag en bouw dit in 2 à 3 weken rustig op naar een hele 
dag. Controleer uw voeten op drukplekken of blaarvorming. 
Mochten er in deze periode problemen zijn, neem dan 
contact met ons op voor advies of een afspraak.

Inloopschema

Dag  Morgen  Middag
Dag 1  1 uur  1 uur
Dag 2  1,5 uur  1,5 uur
Dag 3  2 uur  2 uur
Dag 4   2,5 uur  2,5 uur
Dag 5   3 uur  3 uur
Dag 6   3,5 uur  3,5 uur
Dag 7   4 uur  4 uur

Bij drukplekken of blaarvorming dient u direct contact op 
te nemen met Schonagen orthopedische schoentechniek.

Controle
Bij afl evering wordt een controleafspraak met u 
gemaakt. Deze controle is ten zeerste aan te raden voor 
een optimale afstemming van het draagcomfort en het 
behoud van uw schoenen. Bij normaal gebruik moet het 
mogelijk zijn uw schoenen minimaal 15 maanden te 
dragen. Op medische indicatie bestaat de mogelijkheid 
een extra paar aan te vragen. Daarnaast ontvangt u van 
ons elk anderhalf jaar een schriftelijke controle oproep. 
Voor een controle worden geen kosten in 
rekening gebracht.

Onderhoudstips
Uw schoenen zijn voor u op maat vervaardigd. Ze zijn 
derhalve kwalitatief hoogwaardig en kostbaar. Vandaar 
dat het raadzaam is uw schoenen goed te onderhouden. 
Dit bevordert de gebruiksduur van uw schoenen.

•  Door uw schoenen op te vullen met proppen 
papier of spanners houdt u ze in model.

•  Wissel uw schoenen regelmatig af, 
zodat ze kunnen ‘ademen’.

•  Gebruik regelmatig een spray die beschermt tegen 
vuil, vocht, verkleuring en uitdroging.

•  Het gebruik van een schoenlepel voorkomt 
beschadiging van de hiel.

•  Loop nooit op versleten hakken en zolen, 
maar laat deze bijtijds verhakken en verzolen.

•  Droog uw schoenen nooit direct naast een 
warmtebron, hierdoor kan het leer uitdrogen en 
krimpen. Vul de schoenen met kranten en laat ze 
op natuurlijke wijze drogen.

•  Was schoenen niet in de wasmachine, 
dit veroorzaakt kleuruitloop.

•  Kale neuzen voorkomt u door regelmatig te poetsen 
met een goeddekkende schoenencrème.

•  Voorkom een kapotte rits door altijd met beleid te 
ritsen. Stroefheid kan voorkomen worden door met 
een kaars over de gehele rits te wrijven.

Lederen schoenen
•  Regelmatig gebruik van een verzorgingsproduct 

met leervet zorgt ervoor dat het leer vet blijft en 
niet uitdroogt.

•  Leer behoudt zijn soepelheid, kleur en glans door 
het regelmatig te poetsen.

•  Lederen zolen slijten sneller dan rubberen zolen en 
moeten tijdig vervangen worden.

Gebruik, onderhoud & garantie
(semi-)orthopedische schoenen



Nubuck en suède schoenen
•  Gebruik een suède/nubuckborstel om vuil  

te verwijderen.
•  Om water of vet te verwijderen gebruikt u een suèdecleaner. 

Het is belangrijk na het reinigen het suède/nubuck in te 
spuiten met een vuil- en vochtafstotende spray.

•  Wees voorzichtig met blootstelling aan langdurig  
fel zonlicht.

Transpiratie
Het dragen van hooggesloten schoenen kan het transpireren 
van voeten verergeren. U kunt dit tegengaan met de volgende 
maatregelen:
•  wissel regelmatig van schoenen;
•  draag katoenen of wollen sokken en verschoon  

deze dagelijks;
•  was uw voeten regelmatig;
•  gebruik een anti-transpirerende crème of voetpoeder;
•  mochten deze maatregelen niet helpen, raadpleeg dan  

uw huisarts of dermatoloog.

Reparatie
Het is aan te bevelen, zeker gezien de garantie op uw  
schoenen, reparaties door ons uit te laten voeren.  
Laat hakken en/of zolen van uw schoenen op tijd vervangen. 
Te lang doorlopen op versleten schoenen kan klachten, 
onnodig dure reparaties en wellicht onherstelbare schade 
aan uw schoenen aanrichten. Slijtage door normaal gebruik 
of slijtage als gevolg van onzorgvuldig gebruik vallen niet 
onder de garantie en zijn voor eigen rekening.

Garantie
Overeenkomstig de daarvoor geldende normen krijgt u  
gedurende 3 maanden garantie op de pasvorm van de 
schoenen. Op het gebruik van materiaal geldt een garantie 
van 6 maanden. Deze garantiebepalingen zijn niet van  
toepassing op gebreken, veroorzaakt door onzorgvuldig  
gebruik of veranderingen aan de voeten, ontstaan in de 
garantieperiode. Doorgaans zullen uw schoenen een  
levensduur behouden van minimaal 12-18 maanden. 
De verstrekkingstermijn van uw zorgverzekeraar zou  
derhalve bij meerdere paren afdoende moeten zijn.

Klachten die wij niet vergoeden
• Slijtage van de zolen bij veelvuldig gebruik
• Slijtage van de hakken
• Kale neuzen
• Kapotte ritsen
• Kapotte veters



Deze op maat gemaakte voetbedden, ook wel 
steunzolen genoemd, ondersteunen of corrigeren 
de voet. Een steunzool is speciaal op uw problemen 
afgestemd, die zowel ondersteunend en corrigerend  
als ontlastend werkt. Het zijn niet alleen de voet-
klachten die ermee verholpen worden. Het komt 
regelmatig voor dat mensen met pijnklachten in 
de enkels, de knieën of de rug geholpen zijn met 
steunzolen. Afhankelijk van uw klachten maken we 
een keuze uit de verschillende soorten steunzolen.

Een podoloog is gespecialiseerd in het herkennen en  
behandelen van voet gerelateerde aandoeningen. Indien u 
voet- en houdingsklachten heeft kunt u bij een van onze 
registerpodologen terecht voor advies en behandeling.

Schonagen orthopedische schoentechniek is lid van 
stichting Loop: Landelijk Overkoepelend Orgaan voor 
de Podologie. Dit betekent dat wij registerpodologen in 
dienst hebben. De registerpodoloog heeft een erkende 
hbo-opleiding afgerond aan de Academie voor  
Podologie. De titel registerpodoloog is beschermd.  

Hierdoor weet u zeker dat u bij Schonagen orthopedische 
schoentechniek wordt geholpen door een podoloog die 
voldoet aan de strenge kwaliteitseisen zoals deze staan 
geregistreerd in het landelijke kwaliteitsregister voor  
de Podologie. 

Registerpodoloog
Een registerpodoloog behandelt naast specifieke  
voet- en enkelklachten ook de rest van het houdings-  
en bewegingsapparaat in relatie met de voet.  
Onze registerpodologen kunnen helpen bij:
• voorvoetklachten
• hielpijnklachten
• zenuwklachten
• teenafwijkingen
• voetdeformaties
• houdingsklachten (knieën, heup, rug, nek)
• voetklachten bij kinderen

Ook bij reuma of diabetes, die vaak gepaard gaan met 
voetklachten, kan een registerpodoloog hulp bieden. 
Onze podologen hebben ook specialistische kennis van 
(risico’s bij) de kindervoet in de groei.

Podologie
 steunzolen



Aanvraag procedure
1  De behandelend specialist (orthopedisch chirurg, 

revalidatiearts, reumatoloog of de huisarts) schrijft 
een verwijzing uit op medische indicatie.

2  U maakt vervolgens een afspraak bij Schonagen 
orthopedische schoentechniek. Wij streven ernaar u 
op het afgesproken tijdstip te helpen met maximaal 
20 min. uitloop.

3  Tijdens de eerste afspraak worden de maten van uw 
voeten gemeten, wordt een voetenscan gemaakt en 
worden de mogelijkheden qua schoenen besproken. 
Tevens nemen we uw persoons- en verzekerings-
gegevens op en nemen uw verwijziging van de arts aan.

4  Bij afl evering krijgt u de benodigde gegevens mee 
om de eventuele vergoeding bij uw zorgverzekeraar 
te kunnen declareren (afhankelijk van de 
zorgverzekeraar en de polisvoorwaarden).

Inlopen en onderhoud
Het inlopen (wennen) aan steunzolen vergt in de 
praktijk meestal een periode van 1 week tot 10 dagen. 
U bent de steun en eventuele correctie niet gewend. 
Vandaar dat het raadzaam is het dragen van de 
steunzolen op te bouwen. Begin met een paar uur 
per dag en bouw dit langzaam op naar de hele dag. 
Controleer uw voeten op drukplekken of blaarvorming.
Mocht u na deze periode nog niet gewend zijn of andere 
problemen hebben, maak dan een controleafspraak. 
Steunzolen vergen weinig tot geen onderhoud. Het is wel 
raadzaam deze geregeld te laten ‘luchten’. Het enige 
wat aan slijtage onderhevig is, is de toplaag. Deze kunt 
u door Schonagen orthopedische schoentechniek laten 
vervangen door een nieuwe waardoor uw steunzolen weer 
fris aanvoelen. Bij normaal gebruik is het raadzaam de 
steunzolen na 1 jaar te laten controleren op functionaliteit.

Vergoedingen
De steunzolen dienen bij afl evering contant of per pin 
te worden betaald. Als u aanvullend verzekerd bent, 
kan een gedeeltelijke extra vergoeding gelden, 
afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw verzekering.
Teneinde voor vergoeding in aanmerking te komen is het 
noodzakelijk dat u een verwijzing heeft van de huisarts, 
orthopedisch chirurg, revalidatiearts of reumatoloog.

Levertijd
De levertijd van steunzolen is 2 weken.

Schoenen
Steunzolen hebben het hoogste rendement in goede 
schoenen welke de volgende kenmerken hebben:
• Comfortabel zittend
• Liefst met vetersluiting
• Voldoende ruimte voor de voorvoet
• Stevige contrefort (hielomsluiting)
• Uitneembaar voetbed

Controle
In overleg met u wordt eventueel een afspraak gemaakt 
voor controle van de steunzolen. Daarnaast ontvangt 
u van ons na 2 jaar een schriftelijke oproep. Voor een 
controle worden geen kosten in rekening gebracht.



Schonagen orthopedische schoentechniek werkt 
samen met pedicures die geregistreerd zijn in 
het KRP (het kwaliteitregister voor pedicures). 
Zij behandelen voetklachten volgens de richtlijnen 
van de brancheorganisatie Provoet.

Mensen met diabetes, reuma en overige risicovoeten 
krijgen hierdoor een deel van de behandeling vergoed 
door de verzekering. Ook ouderen en mensen die een 
beroep hebben waarin ze veel staan of lopen hebben 
baat bij een goede voetverzorging. Een behandeling 
door de pedicure is een weldaad voor het lichaam.

Voetzorg
Onze pedicures voeren allereerst een zorgvuldige 
voetinspectie uit. Aan de hand van deze analyse wordt 
bepaald welke behandeling zal volgen. Indien het gaat 
om aspecten die buiten de behandelingsmogelijkheden 
liggen, dan verwijst de pedicure u door naar een 
andere specialist.

De pedicures werken samen met de registerpodologen 
en schoentechnici in één gebouw. Dit heeft als voordeel 
dat er een uniek totaalconcept kan worden geboden op 
het gebied van voetzorg.

Specialisatie
Onze pedicures zijn gespecialiseerd in het behandelen 
van onder andere de volgende klachten: 
• Verwijderen van overmatig eelt
• Behandelen en voorkomen van ingegroeide nagels
• Voetschimmels
•  Behandeling schimmelnagels met de 

nieuwste lasertherapie
• Likdoorns
• Nagelregulatie en reparatie

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? 
Neem dan contact met ons op. 

Medisch pedicure 
voetverzorging



Schoenenspreekuur 
Wij verzorgen wekelijks een schoenenspreekuur op de 
revalidatiepoli in ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk. 
In samenwerking met de revalidatieartsen werken 
wij mee aan het revalidatieproces van de patiënt. 
Als orthopedisch schoentechnici geven wij 
schoentechnisch advies om zo met elkaar tot de 
meest verantwoorde en adequate oplossing te komen. 

Kwaliteitszorg
Schonagen orthopedische schoentechniek is erkend 
leverancier van orthopedische hulpmiddelen volgens de 
regeling van de SEMH, welke in deze branche van kracht is. 
Tevens zijn we ISO-gecertifi ceerd. Dit houdt in dat kwaliteit 
en service in ons bedrijf hoog staan aangeschreven. Bij een 
erkend orthopedisch bedrijf gaat kwaliteit verder dan alleen 
het leveren van een goed product. Alle aspecten binnen ons 
bedrijf moeten voldoen aan hoge kwaliteitseisen. Voor u een 
prettig idee, dat uw medische gegevens en uw hulpmiddelen 
met de grootste zorg behandeld worden.

•  Schonagen orthopedische schoentechniek is 
gecontracteerd zorgleverancier van alle zorgverzekeraars.

•  Schonagen orthopedische schoentechniek is lid van de 
NVOS-Orthobanda en aangesloten bij Stichting Loop. 

Heeft u suggesties of opmerkingen dan horen wij 
die graag, zodat wij onze dienstverlening hier nog 
beter op af kunnen stellen.

Schonagen
Uw juiste keuze voor aangenaam bewegen



Klachten
Mocht u niet tevreden zijn over de geleverde schoenen of 
voorziening dan kunt u altijd contact met ons opnemen, 
zodat we tot een passende oplossing kunnen komen. 
Eveneens kunt u uw opmerking en/of verbetering 
schriftelijk aan ons kenbaar maken. Vraag hiervoor 
bij de receptie naar het verbeterformulier voor de 
klachtenprocedure. Via de branchevereniging, NVOS, 
zijn we aangesloten bij een onafhankelijke geschillen-
commissie. Uiteraard beschikken wij bij geschillen 
over een aansprakelijkheidsverzekering.

Leveringspakket
Het leveringspakket van Schonagen orthopedische 
schoentechniek bestaat uit:

•  Orthopedische schoenen (A-os)
Deze schoenen worden geheel op maat gemaakt. 
Indien semi-orthopedische schoenen of andere 
aanpassingen de voetproblemen niet meer verhelpen, 
zijn dit soort schoenen de oplossing. 

•  Semi-orthopedische schoenen (B-sos)
Dit zijn speciale confectieschoenen die langer, 
breder en hoger zijn dan normale schoenen. 
Hierdoor is er extra ruimte voor de voeten en de 
bijbehorende steunzolen.

•  Kinderschoenen (tot 16 jaar)
Kinderen ontwikkelen zich iedere dag, ook hun voeten. 
Juist voor kinderen met aangeboren voetproblemen 
of ontstane voetproblemen is een goede steunzool in 
combinatie met orthopedische of semi-orthopedische 
schoenen zeer belangrijk.

•  Orthopedische voorzieningen aan 
confectieschoenen (OVAC)
Ook aan eigen schoenen kunnen wij aanpassingen 
maken. Voor specifi eke klachten of om het loop-
patroon te verbeteren. Men kan zelf schoenen 
aanschaffen of een keuze maken bij ons in de
winkel uit de ruime en diverse collectie. 

•  Confectieschoenen
Wij hebben een ruime collectie trendy schoenen 
op voorraad. Deze schoenen zijn altijd geschikt om 
met steunzolen te dragen. Daarnaast kunnen wij 
deze schoenen van verschillende aanpassingen 
voorzien, zoals hakverhogingen, afwikkelingen 
of specifi eke sluitingen.

•  Personal Pair 
Confectieschoenen precies op maat gemaakt? Dat kan 
met Personal Pair. Het ledersoort, de hak, de zolen, 
de details, de maat en zelfs de breedtemaat kan zelf 
worden bepaald. Een persoonlijk paar, speciaal 
gecreëerd voor speciale voeten. Daarnaast verkopen 
wij ook de bijbehorende broekriemen voor heren, 
deze zijn ook geheel naar wens samen te stellen.

•  Golfschoenen
Ook de golfl iefhebber met voetproblemen kan terecht 
bij Schonagen orthopedische schoentechniek. Wij 
maken golfschoenen geheel op maat. Afhankelijk van 
het voetprobleem kunnen wij ook een gewenst paar 
schoenen bij onze leverancier bestellen. Vervolgens 
voorzien wij de schoenen van de benodigde aanpassing. 

•  Verbandschoenen
Direct na een operatie is het soms niet mogelijk om 
schoenen te dragen. Verbandschoenen overbruggen 
deze herstelperiode. De schoenen zijn bijzonder 
zacht, wasbaar en van luchtdoorlatend materiaal.
Dit type schoen kunt u ook naast uw orthopedische 
schoenen dragen, bijvoorbeeld wanneer u in huis uw 
maatschoenen wilt uittrekken. U gebruikt de verband-
schoenen dan als pantoffels.  

•  Werkschoenen
Deze orthopedische schoenen met stalen neuzen 
behoren ook tot de mogelijkheden. Specifi eke 
aanpassingen kunnen ook in deze schoenen worden 
gemaakt. Want waarom zouden werkschoenen 
minder belangrijk zijn dan vrijetijdsschoenen? 

•  Individueel vervaardigde voetbedden 
Deze op maat gemaakte voetbedden, ook wel steunzolen 
genoemd, ondersteunen of corrigeren de voeten. 
De voeten worden gescand en zo wordt bepaald welk 
voetbed het meest geschikt is voor het betreffende 
voetprobleem. Uiterst dun en van soepel materiaal.

•  Overige hulpmiddelen
Braces, wandelstokken, siliconen teen orthesen, 
sokken voor diabetische voet, veters en schoenlepels 
en onderhoudsmiddelen voor schoenen

• Reparaties

Voorwaarden



Schonagen orthopedische
schoentechniek

Wethouder Jansenlaan 214
3844 DG Harderwijk

T: 0341 - 42 61 12
F: 0341 - 43 28 44 

info@schonagen.nl 
www.schonagen.nl

Behandeling volgens afspraak

Openingstijden

Maandag 08:30 - 12:30 uur 13:00 - 17:00 uur
Dinsdag 08:30 - 12:30 uur 13:00 - 17:00 uur
Woensdag 08:30 - 12:30 uur 13:00 - 17:00 uur
Donderdag 08:30 - 12:30 uur 13:00 - 17:00 uur
Vrijdag 08:30 - 12:30 uur 13:00 - 17:00 uur

Informatie over bedrijfssluiting i.v.m. vakantie en/of feestdagen melden wij op onze website.

Overige hulpmiddelen
• Braces
• Wandelstokken
• Siliconen teen orthesen
• Sokken voor diabetische voet
• Veters en schoenlepels
• Onderhoudsmiddelen voor schoenen

Diensten
Naast productsoorten biedt Schonagen 
orthopedische schoentechniek ook 
verschillende diensten aan: 

• Medisch pedicure
• Podologie 

Schonagen
Deskundig,
dynamisch
en divers

Ziekenhuis

St. Jansdal

Station

Binnenstad


