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

LIVIT.NL

Steunzolen

Als u voet- of rugklachten
heeft, kunnen steunzolen een
oplossing zijn. Steunzolen zijn
op maat gemaakte voetbedden,
die u in uw confectieschoenen
draagt. Ze kunnen makkelijk
van de ene in de andere
schoen worden gedaan.
In het begin is het even
wennen aan de steunzolen,
maar al snel wilt
u niet meer zonder.
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Bij welke klachten helpen
steunzolen?
Steunzolen ondersteunen en- of corrigeren uw voeten
en houding en kunnen pijnverlichting bieden.
Bijvoorbeeld wanneer u last heeft van:
 ermoeide voeten
V
Branderige voetzolen
Voorvoetklachten
Holvoeten of platvoeten
Kramp in voeten
Hielpijn
Overbelasting pezen of banden
Enkelklachten
Knieklachten
Klachten in lage rug
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Steunzolen aanmeten
De periode van steunzolen aanmeten tot het moment
dat u erop wegloopt duurt ongeveer twee weken.
Op livit.nl/steunzolen laten wij u in nog geen twee
minuten zien welke stappen
u dan doorloopt.
Stap 1: De eerste afspraak met uw adviseur
Bij uw eerste bezoek bespreekt u uw klachten en wensen
met uw Livit adviseur en maken wij een voetanalyse.
Vervolgens meten we de steunzolen aan. Dat gebeurt
met een voetafdruk. Deze kunnen we op verschillende
manieren maken. Met behulp van een:
digitale scan
	
voetafdruk op papier
Het is belangrijk dat u bij uw eerste afspraak de
schoenen meeneemt waarin u uw steunzolen wil gaan
dragen. Bovendien kan onze adviseur het slijtagepatroon
aan uw schoenen beoordelen, wat iets zegt over uw
looppatroon.
Stap 2: Van bestelling tot levering
Twee weken later zijn uw steunzolen klaar en kunt u ze
ophalen bij uw Livit vestiging. Uw adviseur helpt u met de
steunzolen in uw schoenen, controleert of ze goed zitten
en vertelt u hoe u het beste aan uw zolen kunt wennen.
Stap 3: Nazorg en controle
Afhankelijk van intensiviteit van gebruik, gaan steunzolen ongeveer een jaar mee. Wij adviseren u uw
steunzolen jaarlijks te laten controleren op slijtage en
of de steunzool nog goed bij de stand van uw voet past.
Wij nodigen u uit voor deze jaarlijkse controle. Mocht u
eerder klachten ervaren of vragen hebben, neemt u dan
direct contact op met onze klantenservice.
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Het dragen van steunzolen
Steunzolen passen in principe in de meeste confectieschoenen van betere kwaliteit. Gebruik uw steunzolen
bij voorkeur in leren schoenen met een stevig hielstuk en
een uitneembaar voetbed, goede pasvorm en met een
veter- of klittenbandsluiting. Deze combinatie geeft het
meest optimale resultaat.
Onze adviseurs helpen u graag bij het kiezen van de
juiste schoenen. Woont u in Rotterdam of omgeving?
Komt u dan eens kijken in onze vestiging aan de
Goudsesingel. Hier vindt u een ruim assortiment met
geschikte (sport)schoenen voor steunzolen.

Soorten steunzolen
Er bestaan verschillende soorten steunzolen: voor
dagelijks gebruik, om mee te sporten en speciale
steunzolen voor in werk- en veiligheidsschoenen.
Naast steunzolen voor volwassenen maken wij ook
steunzolen voor kinderen.

Steunzolen voor dagelijks gebruik
57% Van de mensen krijgt te maken met voetklachten
en steunzolen kunnen helpen deze te verminderen.
U draagt de zolen dagelijks in uw eigen confectieschoenen en u zult versteld staan van de verlichting die
het dragen van zolen u kan brengen!
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Steunzolen voor sport
Livit heeft speciale steunzolen voor sport. Omdat sporten
speciale eisen en wensen met zich meebrengt, zijn deze
steunzolen net even anders dan de gewone steunzolen.
Deze steunzolen hebben doorgaans meer demping,
zitten comfortabel tijdens het sporten en zijn minder
gevoelig voor transpiratie en vuil.

Steunzolen voor veiligheidsschoenen
Voor veiligheidsschoenen gelden strenge wettelijke
eisen en normeringen, ook voor de steunzolen die daar
in worden gedragen. Bij gebruik van een willekeurige
steunzool in een veiligheidsschoen, vervalt de CE
certificering en voldoet uw veiligheidsschoen niet
meer aan deze eisen. U loopt dan risico’s op veiligheid
en aansprakelijkheid. Het aanmeten en leveren van
steunzolen voor veiligheidsschoenen mag alleen gedaan
worden door een erkend bedrijf dat de certificering kan
borgen. Livit is zo’n erkend bedrijf en daarmee kunnen
wij uw veiligheid en de certificering conform de Europese
norm EN ISO20345:2011 garanderen.
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Wat kosten steunzolen?
En worden ze vergoed?
De prijs van onze steunzolen vindt u terug op onze
website. De prijs is inclusief alle afspraken die nodig
zijn om uw steunzolen naar wens te maken. Steunzolen
worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering.
U betaalt de kosten rechtstreeks aan Livit bij ontvangst,
waarna u zelf declareert bij uw zorgverzekeraar.
Of u (een deel van) de kosten vergoed krijgt, hangt af
van uw aanvullende verzekering. Wilt u weten wat
úw zorgvergoeding voor steunzolen is?
Raadpleeg uw zorgverzekeraar of kijk op
livit.nl/vergoeding-steunzolen.
Steunzolen voor veiligheidsschoenen worden niet door
de zorgverzekeraar vergoed. Overleg met uw werkgever
over de mogelijkheden.

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 steunzolen kunt u bij ons terecht voor
orthopedische maatschoenen, prothesen, (sport)braces
en therapeutische kousen.
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Contact
Bel voor een afspraak
met onze klantenservice
op 088 - 245 2000 of
kijk op livit.nl voor de
dichtstbijzijnde locatie.
Wij staan u graag
persoonlijk te woord!

