De orthopedisch
schoenmaker

Altijd een passende oplossing

Afspraak maken

Het uitgangspunt van Voetmax is: ‘eenvoudig als het
kan, ingewikkeld alleen als het nodig is’. Met andere
woorden: ‘we kunnen alles maken, maar streven
altijd naar de eenvoudigste en mooiste oplossing’.
Door daarnaast gebruik te maken van de modernste
technieken, bent u verzekerd van een optimale
pasvorm zonder onnodig afbreuk te doen aan het
uiterlijk van uw schoenen.

Voor het maken van een afspraak kunt u telefonisch
contact met ons opnemen via 088 - 454 77 99 of
een mail sturen naar info@voetmax.nl. Wij zijn
op werkdagen bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur.

Wij werken met specialisten
In verschillende ziekenhuizen in Nederland hebben
wij gezamenlijke spreekuren met specialisten
zoals reumatologen, orthopeden, vaatchirurgen en
revalidatieartsen. Zo hebben wij altijd een passende
oplossing voor u.

Altijd een passende oplossing.
Wij zijn aangesloten bij:

Tel. 088 - 454 77 99
info@voetmax.nl
www.voetmax.nl

Kom ik in aanmerking voor vergoeding?
Om in aanmerking te komen voor vergoeding van uw
orthopedische schoenen, is het meestal noodzakelijk
dat u een voorschrift heeft van een specialist
zoals een reumatoloog, vaatchirurg, orthopeed
of revalidatiearts. Op dit voorschrift verklaart de
specialist dat u orthopedische schoenen nodig heeft.
Voetmax dient met dit voorschrift indien nodig een
aanvraag voor u in bij uw zorgverzekeraar. Wanneer
uw zorgverzekeraar een machtiging verleent,

Mooie en modieuze
orthopedische schoenen
Voetmax is gespecialiseerd in het maken
van volledig op maat gemaakte- en
aangepaste schoenen. Ervaar hoe
comfortabel, mooi en modieus onze
schoenen zijn.

Orthopedie
Soms vragen uw voeten om andere schoenen dan
die in de gewone winkel te koop zijn. Bijvoorbeeld
omdat uw voeten langer of breder zijn dan normaal,
uw benen niet even lang zijn of omdat u reuma of
diabetes heeft. Bij orthopedische schoenen denken
veel mensen aan grote, onhandige ‘blokken’, maar u
zult ervaren dat dat bij Voetmax anders is. Daarnaast
is in veel gevallen een kleine aanpassing aan uw
huidige schoenen voldoende om u weer te laten
genieten van uw dagelijkse bezigheden.

“ Voetmax verzorgt voor u het volledige
traject van aanvraag tot het declareren
van de kosten.”
worden de kosten van uw orthopedische schoenen
(grotendeels) vergoed. Voetmax verzorgt het
volledige traject van aanvragen tot het declareren van
de kosten. Zo heeft u hier geen omkijken meer naar.

Omdat aangepaste schoenen uit de
basisverzekering worden vergoed zal
uw zorgverzekeraar uw eigen risico aan
u doorbelasten wanneer dit nog niet is
verbruikt. Ook is bij (semi) orthopedisch
schoeisel een wettelijke eigen bijdrage
van toepassing. De hoogte hiervan wordt
jaarlijks vastgesteld.

Zo maken wij onze volledig op
maat gemaakte schoenen
Bij uw eerste bezoek aan Voetmax zal de
orthopedisch schoentechnicus uw voeten en huidige
schoenen onderzoeken. Er wordt een digitale
3D scan van uw voeten gemaakt, waarop we uw
persoonlijke leest ontwerpen. We brengen digitaal
correcties aan op de leest op basis van uw specifieke
voetproblemen.
De orthopedisch schoentechnicus neemt met u de
catalogus door en legt u uit welke schoenen voor uw
voeten geschikt zijn. U kunt vervolgens een keuze
maken uit een selectie modieuze modellen.
We kunnen alles maken. Zo kunt u aangeven welke
details, welk materiaal en welke kleur uw voorkeur
heeft. Bij het ophalen van uw nieuwe schoenen checkt
de orthopedisch schoentechnicus nogmaals of de
schoenen goed passen. Waar nodig doen we nog een
kleine aanpassing of voeren we een drukmeting uit.
Na een aantal weken bekijken we nog eens samen met u
of de schoenen het beoogde effect hebben.

