
  

Schoenadvies bij een Enkel-Voetorthese 

De enkel-voetorthese geeft stevigheid aan de enkel en de voet. Wanneer u uw enkel-
voetorthese draagt, is dit altijd in combinatie met de schoen waarop uw orthese is 
aangemeten. Deze confectieschoen dient simpel en licht in gewicht te zijn. Let bij 
het kopen van schoenen verder op de volgende punten:  

Genoeg ruimte  
De schoen moet ruim zitten, de tenen mogen niet strak tegen de voorzijde voelen, ook in 
de hoogte niet. De orthese komt namelijk ook nog in uw schoen. Een uitneembaar voetbed 
in de schoen is wenselijk, omdat deze er uit kan en ruimte kan geven aan de orthese.  
 
Hielheffing  
Kies een schoen zonder hielheffing. De evo is namelijk uitgelijnd met een hielheffing van 0 
cm.  

Voorbeeld; Bij de basketbalschoen is de zoolhoogte achter 1 cm en aan de voorkant ook 1 
cm. Omdat deze gelijk zijn, zit er geen hielheffing in de schoen. Bij de sneaker is de 
zoolhoogte achter 2,5 cm en aan de voorkant 0,7 cm. Hier is dus een hielheffing van 1,8 
cm. In principe wordt een enkel-voetorthese gemaakt voor een schoen met 0 cm 
hielheffing. Mocht u schoenen met hielheffing willen gebruiken, geef dit dan van tevoren 
aan, zodat we er rekening mee kunnen houden tijdens het maken van de orthese.  

 
Rechte hak  
Wanneer u vanaf achteren naar de 
schoen kijkt is een brede, rechte hak het 
beste voor de stabiliteit van de schoen. 
Een afgeronde hak zorg ervoor dat de 
schoen kan wankelen. Hoe rechter de 
hak, hoe beter de stabiliteit.  
 
Bij de eerste foto ziet u een afgeronde 
hak, deze gaat een beetje naar binnen 
aan de onderzijde. Wanneer u deze 
schoen naar links/rechts kantelt wankelt 
deze. Bij de tweede foto ziet u een mooie 
rechte hak, deze gaat op een verticale 
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manier naar beneden. Wanneer u deze schoen naar links/rechts kantelt, blijft deze goed 
op de ondergrond staan. Dit geeft meer stabiliteit.  

 
Schoenen moeten goed naar voren toe open kunnen  
Om het aantrekken te vergemakkelijken is het van belang dat 
de schoen aan de voorzijde ruim genoeg open kan. Zie plaatje 
van een schoen waarbij de veters lekker ver open kunnen en 
de tong goed naar voren toe kan klappen. Hierdoor wordt het 
aantrekken van de schoen over de spalk makkelijker.  

 
Goede sluiting op de wreef  
Om de orthese optimaal te laten werken, is het belangrijk dat 
de schoen hoog op de wreef sluit. Hierdoor wordt de voet 
goed achter in de evo gehouden en wordt bijvoorbeeld 
slippen in de evo voorkomen.  
 
Vetersluiting  
Het liefst zien we een schoen met vetersluiting. Met een vetersluiting is namelijk de druk 
het best te verdelen. Wanneer dit niet lukt, mag het ook met een klittenbandsluiting. In dat 
geval wel graag de stevige versie, waarbij het bandje eerst door een metalen ringetje gaat 
en daarna vast geklit wordt. 

  

 

Belangrijk: Gaat u nieuwe schoenen kopen? Let u er dan op dat de hielheffing hetzelfde 
is als in de schoenen die u nu draagt met uw enkel-voetorthese.  

Wilt u uw schoen eerst door ons laten beoordelen? Vraag aan uw schoenleverancier of u 
de schoen eventueel mag retourneren. Heeft u nog verdere vragen of wilt u persoonlijk 
schoenadvies? Uw Livit adviseur helpt u graag verder. 


