Schoenen

Vrijer
bewegen.
Beter leven.

LIVIT ORTHOPEDIE
Uw specialist op het gebied van
Orthopedische schoenen
Volg ons ook op:

LIVIT.NL

Schoenen

Voeten zijn een belangrijk deel
van uw lichaam. Als lopen pijn
doet of als u confectieschoenen
niet (meer) aan kunt, kan
dit uw bewegingsvrijheid
behoorlijk in de weg zitten.
Uw arts kan u dan
orthopedische of semiorthopedische schoenen
voorschrijven. Uw Livit adviseur
helpt u vervolgens met het
vinden van de beste oplossing:
schoenen op maat, die niet
alleen precies bij uw voeten
passen, maar ook bij uw
persoonlijke stijl, smaak en
wensen.
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Bij welke klachten helpen
orthopedische schoenen?
Orthopedische schoenen kunnen helpen bij een breed
scala aan voetklachten, enkelklachten en heup- en
rugklachten. Deze kunnen onder andere ontstaan na een
trauma of operatie, maar ook door aandoeningen zoals
reuma of diabetes.
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Schoenen laten aanmeten
Het traject van uw eerste afspraak tot het moment
dat u op uw nieuwe schoenen de deur uit gaat duurt
ongeveer vier tot acht weken. Dit is afhankelijk van
de complexiteit van uw voetprobleem.
Stap 1: Kennismaken en aanmeten
Tijdens het eerste gesprek brengt uw Livit adviseur samen
met u uw voetklachten goed in kaart. Na het onderzoek
van uw voeten, nemen wij uw maten op en maken
wij diverse voetafdrukken. Afhankelijk van het soort
orthopedische schoenen dat u nodig heeft, wordt er een
3D-model gemaakt. Ook bespreken we de kleur en het
model van uw nieuwe schoenen. Tot slot maken we een
vervolgafspraak om te komen passen.
Ondertussen…
Maken wij, indien nodig, uw passchoenen. Dit zijn
doorzichtige schoenen waarmee uw adviseur de pasvorm
van uw definitieve schoenen goed kan beoordelen. Dit
doen we op basis van leesten: houten modellen van uw
voeten die de basis voor uw nieuwe schoenen vormen.
Na ongeveer twee weken zijn uw passchoenen klaar en
kunt u ze komen passen.
Stap 2: Passen
Bij uw tweede afspraak controleren wij zorgvuldig
de pasvorm van uw schoenen. Afhankelijk van het
soort aanpassing zijn dit of uw definitieve schoenen
of bovengenoemde passchoenen. In het laatste geval
worden uw definitieve schoenen pas gemaakt wanneer
zowel u als uw adviseur tevreden zijn.
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In sommige gevallen wordt er een proefschoen voor
u gemaakt. Met deze schoen kunt u thuis proberen of
de bedachte oplossing afdoende is. Uw arts wordt in
veel gevallen betrokken om samen te beoordelen of de
gekozen oplossing de meest optimale is.
Ondertussen...
Maken wij uw schoenen op maat. Afhankelijk van de
gekozen schoenen duurt dit vier tot zes weken.
Stap 3: Uw nieuwe schoenen
Uw nieuwe schoenen zijn klaar om te passen. De adviseur
controleert of alles naar wens is en vertelt u hoe u uw
schoenen het beste kunt inlopen en onderhouden.
Stap 4: Nazorg
Wij vinden het belangrijk dat u profijt heeft van uw
schoenen. Wij nodigen u daarom jaarlijks uit voor
een controle-afspraak. Heeft u tussentijds klachten
of problemen? Maak dan gelijk een afspraak via onze
klantenservice.

Op livit.nl/schoenen kunt u het hele
aanmeetproces in nog geen twee minuten
nog eens bekijken.
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Soorten orthopedische
schoenen
Bij Livit kunt u terecht voor diverse orthopedische
schoenen of schoenaanpassingen voor zowel dames,
heren, kinderen en veiligheidsschoenen:

Orthopedische voorziening aan confectieschoen
(OVAC)
Bij sommige klachten kan een aanpassing aan een
confectieschoen, die u zelf in de winkel koopt,
voldoende zijn. Als bijvoorbeeld uw ene been wat korter
is dan het andere, wordt de zool van uw confectieschoen
daar op aangepast. Wij veranderen uw schoenen, zodat
uw klachten verminderen.

Semi-orthopedische Schoenen (OSB)
Semi-orthopedische schoenen zijn fabrieksmatig
geproduceerde schoenen die individueel voor u worden
gemaakt. Op aanwijzing van uw orthopedisch adviseur
worden de voor u noodzakelijke aanpassingen in de
fabriek aangebracht.

Orthopedische Schoenen (OSA)
Orthopedische schoenen worden met de hand volledig
voor u op maat gemaakt. De schoenen zijn bedoeld
voor het verminderen van voetproblemen, die niet met
een aanpassing aan confectieschoenen of een semiorthopedische schoen te verhelpen zijn.
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Veiligheidsschoenen
Ook veiligheidsschoenen zijn in bovenstaande drie
varianten verkrijgbaar bij Livit. Wij werken volgens de
Europese richtlijnen, waardoor uw veiligheid en de
certificering conform de Europese norm EN ISO20345:2011
gegarandeerd zijn.

Ambulo® maatschoenen
Ambulo® is de eigen orthopedische
maatschoenenlijn van Livit geschikt
voor veel voorkomende voetklachten
voor zowel OSA en OSB. Het zijn zeer
comfortabele en modieuze schoenen
waarop u binnen vier weken wegloopt.
Kijk voor onze recente collectie en meer
informatie op livit.nl/ambulo

Orthopedische huisschoenen
Als u orthopedische maatschoenen draagt, is het
belangrijk dat uw voeten binnenshuis ook goed
beschermd zijn. Onze orthopedische huisschoenen zijn
gemaakt op uw eigen leesten, hebben hetzelfde voetbed
als uw orthopedische schoenen en dragen comfortabel.
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Verbandschoenen
Kunt u geen confectieschoenen of orthopedische
schoenen dragen, bijvoorbeeld na een chirurgische
ingreep of als u een verwonding heeft aan uw voet(en)?
Met verbandschoenen kunt u toch blijven bewegen
terwijl uw voeten beschermd zijn.

Vergoeding
Orthopedische schoenen worden vergoed vanuit de
basisverzekering. Ze komen wel ten laste van uw eigen
risico. Of u daadwerkelijk naast uw eigen bijdrage voor
uw orthopedische schoenen moet betalen is afhankelijk
van de zorgkosten die u datzelfde jaar al heeft gemaakt.
De vergoeding voor uw schoenen vragen wij voor u aan
bij uw zorgverzekeraar. U heeft hier geen omkijken naar.
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Eigen bijdrage
Let op: u betaalt wel altijd een verplichte eigen
bijdrage. Deze is wettelijk vastgesteld en staat los van
uw zorgverzekering. Uw Livit adviseur kan u hier meer
over vertellen.
Wilt u weten wat uw zorgvergoeding voor orthopedische
schoenen is? Neemt u dan contact op met uw
zorgverzekeraar.
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Over Livit
Bij Livit vinden wij dat iedereen het verdient om vrij te
kunnen bewegen. Wij willen mobiliteit mogelijk maken
voor wie dit niet (meer) vanzelfsprekend is. Door te
luisteren. Door mee te denken. Door te helpen. Met onze
orthopedische kennis, expertise en hulpmiddelen. Net
zolang tot we samen een oplossing vinden waarmee u weer
vrij(er) kunt bewegen. En daar hebben we alles voor over.
We doen dit vanuit meer dan 400 locaties in het land
samen met zorgprofessionals van ziekenhuizen en
instellingen. Naast orthopedische schoenen kunt u bij
ons terecht voor steunzolen, prothesen, (sport)braces en
therapeutische kousen.
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Contact
Bel voor een afspraak:
088 - 245 2000, of kijk
op livit.nl voor de
dichtstbijzijnde locatie.
Wij staan u graag
persoonlijk te woord!

