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Schoenadvies bij een enkel-voet-orthese

1 	 Juiste	schoenmaat	

	 (1	tot	1,5	cm.	overmaat)
2 	 Voldoende	breed
3 	 Uitneembaar	voetbed
4 	 Bij	voorkeur	met	vetersluiting
5 	 Stevig	contrefort

A-B 	 Hakhoogte	1,5	cm.
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  SCHOENMAAT
Het is van belang dat de lengte en breedte van de schoen aansluiten bij de 

vorm van uw voet in combinatie met de orthese. 

Een schoen met uitneembaar voetbed is het meest geschikt om een orthese in 

te plaatsen. U verwijdert het voetbed en plaatst daarvoor de orthese. 

  HAKHOOGTE (HIELHEFFING) 
De effectieve hakhoogte van uw schoen is van belang. Het verschil tussen de 

hakhoogte (A) en de dikte van de zool onder de bal van de voet (B) moet 

1,5 cm. zijn, tenzij u anders wordt geadviseerd.  

  SLUITING
Een vetersluiting heeft de voorkeur, mits u deze goed kunt vastmaken. Indien 

veters geen optie zijn, is een klittenbandsluiting een goede tweede keuze. Kies 

dan voor een omhaalsluiting: het bandje wordt door een metalen oog gehaald 

en vervolgens vast geplakt.

Een schoen die hoog op de wreef sluit, houdt de voet goed achter in de schoen 

en op de orthese. Als de sluiting ver naar voren open kan, kunt u gemakkelijker 

in uw schoen.

De contrefort van de schoen moet stevig zijn, zodat uw hiel niet uit de schoen 

omhoog komt. Dit wordt ook wel hielslot genoemd. 

  ZOOLEIGENSCHAPPEN
Een brede hak heeft de voorkeur, omdat deze stabiliteit biedt.

U heeft het advies gekregen een enkel-voet-orthese (EVO) te gaan gebruiken. 
Uw orthese kan alleen zijn werk doen in een goede schoen. Daarom is het 
van belang dat u de juiste schoenen draagt. 

Op de voorzijde heeft uw orthopedisch adviseur aangegeven aan welke 
voorwaarden uw schoenen moeten voldoen, om uw orthese goed te laten 
functioneren. Graag lichten wij een paar aspecten toe. 



1  Juiste schoenmaat (1 tot 1,5 cm. overmaat)

2  Voldoende breed

3   Uitneembaar voetbed

4  Bij voorkeur met vetersluiting

5   Stevig contrefort

A-B  Hakhoogte 1,5 cm.

 

 

Twijfelt u over uw aankoop? Maak dan een afspraak met uw 

orthopedisch adviseur, om uw schoenen te laten beoordelen. 

Als u uw schoenen nog niet gedragen heeft, kunt u deze 

mogelijk nog ruilen.

Komt u er niet uit in de reguliere schoenwinkels? Bespreek dit met 

uw instrumentmaker of (revalidatie-)arts. Mogelijk bieden (semi-) 

orthopedische schoenen de oplossing. De schoenadviseurs van Livit 

kunnen u verder helpen.
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Een van onze nieuwste innovaties is 

onze eigen schoenenlijn: Ambulo®

Ontworpen vanuit onze overtuiging dat 

orthopedische schoenen en mode wel 

degelijk hand in hand kunnen gaan.

Maak snel een afspraak via onze 

klantenservice op 088 - 245 2000  

of livit.nl

Met Livit loopt u altijd voorop met  
eigentijdse modieuze maatschoenen.

Neem alvast een kijkje in 
onze nieuwe collectie op 
schoenencatalogus.livit.nl


