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Voorwoord
Druk
Het europees kampioenschap voetbal, de vakantie en de Olympische spelen
staan allemaal voor deur. Tussen deze evenementen moeten wij nog eten,
slapen en werken. U begrijpt: het wordt druk. In de schaarse momenten, dat
wij even rust hebben, moeten onze hersens gestimuleerd worden. De
redactiecommissie heeft getracht met deze uitgave van het vakblad hieraan
een bijdrage te leveren.

Naast de vaste onderwerpen als de column
van de voorzitter en Harry’s tip is dit keer onze
tot nu toe jongste columnist aan het woord over
zijn schoenen. Daarnaast hebben wij een grote
diversiteit aan andere onderwerpen. 
Zo gaan wij op bezoek bij Huykman en Duijven-
stein, in welk bedrijf wij twee vrouwen, die daar
werkzaam zijn, interviewen. 
Een stuk over de opleiding mag niet ontbreken.
Door veranderde Europese wetgeving moeten
wij als branche de opleiding naar hbo-niveau
tillen. Hoe wij dit willen doen, staat verderop in
dit vakblad.
Ook heeft ons nieuwe redactielid en tevens bestuurslid van de NVOS (in welk
bestuur hij verantwoordelijk is voor Pr en communicatie) een stuk geschreven
over de wijze, waarop de NVOS haar Internetsite gaat updaten en interessan-
ter gaat maken als informatiebron voor ons vakgenoten en voor een ieder,
die informatie over onze bedrijfstak wil.

Natuurlijk heeft het Europese kampioenschap voetbal in Portugal een belang-
rijke plaats in dit vakblad. U kunt lezen hoe het daar met de orthopedische
schoentechniek vergaat. En er is informatie over de voetbalschoen.
Een altijd leuk onderwerp voor een discussie met collegae onderling is de
samenwerking met podotherapeuten. In dit nummer hierover meer.
Natuurlijk ontbreekt de brief uit Zuid-Afrika dit keer ook niet in het vakblad.
In onze vaste rubriek Over de grens dit keer Canada. Leuk is te vermelden,
dat deze orthopedisch schoentechnicus een Nederlander is, die daar in de
jaren 80 is begonnen. 
In de serie Verwante beroepen waarschijnlijk het beroep, dat de meeste
overlap met ons vak heeft: de orthopedisch instrumentmaker.

Ik denk, dat de informatie meer dan voldoende om u in die schaarse
momenten van rust te voorzien van interessante leuke en diepgaande onder-
werpen. De redactie wenst u veel leesplezier en alvast een fijne vakantie toe.

Olav Toornend
Voorzitter redactie commissie
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Van de voorzitter

Communiceren: kunst of kunde?

Welke meerwaarde heeft een branchevereniging als de
NVOS voor haar leden in deze barre tijden van deregu-
lering, nieuwe mededingingsregels en herijking van
ons zorgstelsel? Heb je als orthopedisch schoentechni-
cus zo’n branchevereniging eigenlijk nog nodig als je
toch je eigen boontjes moet doppen in een markt die
steeds commercieler wordt?

Die vraag houdt uiteraard de NVOS en haar leden
bezig. Profaan geformuleerd luidt die vraag: waartoe is
de NVOS op aarde? Om missie en visie stevig op een
rij te krijgen is het NVOS-bestuur een etmaal bij elkaar
gaan zitten. Dat is een pittig gesprek geworden. We
waren het er snel over eens dat deze branchevereni-
ging er is om de collectieve belangen te behartigen van
de leden, zowel naar de consument toe als naar de
overheid en naar alle partners in de bedrijfskolom. 

Maar om zo’n algemene formulering te verzinnen heb
je geen 24 uur nodig. Belangrijker is natuurlijk: welke
prioriteiten stel je binnen zo’n vanzelfsprekende doel-
stelling. Uiteindelijk kwamen drie belangrijke speer-
punten naar voren.

Vooral door de vergrijzing is onze markt gelukkig een
groeimarkt. Maar dat maakt anderen wel begerig.
Alleen door kennis en kunde in onze branche op een
hoog niveau te houden kunnen we de concurrentie
aan. Dat dwingt ons niet alleen om scherp te blijven in
de bewaking van de kwaliteit van de bestaande oplei-

dingsmogelijkheden, maar ook om voortdurend naar
vernieuwing en upgrading te zoeken. Onze branche
mag zich met het OFOM-kanaal gelukkig prijzen dat
die vernieuwingsmogelijkheid financieel in principe
haalbaar is. Daar zijn ze in menige andere bedrijfstak
jaloers op. Dit speerpunt, de bewaking en verhoging
dus van het niveau van kennis en kunde in onze
branche, is al jaren stevig verankerd n de NVOS-aanpak
en blijft hoge prioriteit houden. 

Van recenter datum is het tweede speerpunt. Dat niet
meer collectief onderhandeld mag worden met zorg-
verzekeraars mag geen beletsel zijn voor de NVOS om
te zoeken naar wegen, zowel om haar leden adminis-
tratief en juridisch te ondersteunen in hun eigen onder-
handelingen, maar ook om namens diezelfde leden
met zorgverzekeraars afspraken te maken over de
administratieve en medische-technische inrichting van
het behandelproces. De NVOS-werkgroep “deregule-
ring” werkt hard teneinde tijdig aan de leden
voorstellen te kunnen voorleggen voor dat de nieuwe
onderhandelingsronde met zorgverzekeraars start. 

En daarmee beland ik dan bij wat uiteindelijk het
belangrijkste discussiepunt in onze bespreking werd: 
de communicatie met de leden. Algemene conclusie was
dat daar veel verbeterd kan worden. Leden moeten
niet alleen vaker geïnformeerd worden; het moet hen
ook mogelijk gemaakt worden via een intranet-voor-
ziening zelf informatie op te halen of (tweerichtings-
verkeer!) aan te leveren. De nieuwe website, die mede
dankzij een onlangs toegekende OFOM-subsidie in de
loop van dit jaar gerealiseerd zal worden, zal zo’n 
voorziening gaan bevatten. NVOS-leden kunnen op die
manier op het moment dat het hen schikt informatie
opvragen over ontwikkelingen in de branche, maar ook
over ontwikkelingen aan het “Haagse front”als deregu-
lering, wijzigingen in het zorgstelsel, enz. Wait and see!

Piet de Ruiter
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Door: Ton Sels, secretaris NVOS

Naar een duaal traject
voor HBO Orthopedische

schoentechniek

Inleiding
De branche van de orthopedische schoen-
techniek maakt een ontwikkeling door
waarin innovatie, economische randvoor-
waarden en kwaliteit sleutelbegrippen zijn.
Op het gebied van innovatie worden voort-
durend nieuwe stappen gezet. Dit betekent
dat hogere eisen gesteld worden aan de
orthopedisch schoentechnicus die van ouds-
her als ambachtsman gekenmerkt werd en
meer en meer te maken krijgt met de
toepassing van nieuwe technieken.   
De markt vraagt ook om toepassing van
nieuwe technieken. In dat kader hebben
alle orthopedisch schoentechnisch bedrijven
te maken met de economische randvoor-
waarden die door de zorgverzekeraars in
hun regierol binnen de hulpmiddelenzorg
worden gesteld. Naast de contractrelatie die
er bestaat tussen zorgverzekeraar en ortho-
pedisch schoentechnicus blijft het leveren
van kwalitatieve producten en dienstverle-
ning aan cliënten de voornaamste zorg voor
de orthopedisch schoentechnicus. Bij het
bereiken van een zo hoog mogelijke kwali-
teit is een goede afstemming met de voor-
schrijver c.q. behandelend arts van groot
belang. Een en ander houdt in dat het ver-
eist is dat de orthopedisch schoentechnicus
minimaal op hbo-niveau met de arts kan
communiceren over de vakinhoudelijke
elementen van de meest gewenste behan-
deling.

Europese regelgeving
Deze is in toenemende mate van invloed
op de ontwikkeling van de branche. In het
verdrag van Bologna heeft de Raad van
ministers van onderwijs op Europees niveau
een aantal zaken geregeld die betrekking
heeft op de kwalificatiestructuur van
branches. Dit geldt met name voor het hbo-
niveau. Door deze regelgeving worden de
opleidingen van de verschillende landen op
elkaar afgestemd en worden diploma’s
grensoverschrijdend erkend.
In de Europese Richtlijn Medische Hulpmid-
delen (E93/42/EEG; L169) zijn algemene,
ontwerp- en constructie-eisen opgenomen
waaraan een medisch hulpmiddel moet

voldoen om in de Europese Unie op de
markt gebracht te mogen. De richtlijn gaat
met name over producten die als confectie
en in serie worden vervaardigd, maar heeft
ook zijn weerslag op de op maat vervaar-
digde producten. Dit geldt in het bijzonder
voor de beroepserkenning op Europees
niveau. 

Naar een hbo-traject voor
orthopedische schoentechniek
Het bestuur en de leden van de NVOS zijn
voorstander van het aanhaken bij de toe-
komstige ontwikkelingen vanuit Europa.
Het is onvermijdelijk en zeer gewenst dat
de kwalificatiestructuur wordt uitgebreid
met een opleiding op hbo-niveau. Momen-
teel worden voorbereidingen getroffen om
in september van dit jaar te starten met
een duale opleiding op hbo-niveau aange-
boden in samenwerking met Fontys Hoge-
scholen. Dit traject duurt drie jaar. Daar-
naast is het de bedoeling om in september
2005 te beginnen met de voltijdsopleiding.

Betrokken partners
De NVOS wil deze majeure stap voor de
branche in samenwerking met een aantal
andere betrokken partijen zetten. Voor de
voorbereiding van de voltijdstudie wordt
een samenwerking beoogd met Fontys
Hogescholen, katholieke Hogeschool
Kempen in Geel (België), Orthobanda en de
Belgische zusterorganisaties
Bij OFOM is een aanvraag gedaan om de
start van het traject financieel mogelijk te
maken. Tevens is een aanvraag ingediend
bij de Subsidieregeling Scholingsimpuls van
SENTER  van het Ministerie van Economi-
sche Zaken. 

Globale inhoud van de duale
opleiding
Vanaf september 2004 wordt de duale
variant van de bestaande opleiding HBO
Orthopedische Technologie met afstudeer-
richting orthopedische schoentechniek aan-
geboden. De drie jaar durende opleiding is
toegankelijk met minimum instroomniveau

BBL 4 en een assesment. Voorafgaande aan
de start van de opleiding worden de inmid-
dels verworven competenties van de
student geanalyseerd en wordt vastgesteld
welke vrijstellingen kunnen worden
gegeven. Personen die de opleiding willen
volgen dienen werkzaam te zijn in de
branche. Dit heeft mede te maken met het
kunnen uitvoeren van de vele praktijk-
opdrachten.
De wijze waarop de opleiding wordt inge-
vuld is sterk innovatief. De studenten zullen
naar verwachting gedurende het duale traject
gemiddeld één dag per veertien dagen col-
leges volgen op de lokatie van Fontys Hoge-
scholen in Eindhoven. De overige studietijd
en terugkoppeling vindt vooral plaats door
middel van intensief gebruik van ICT.

Nadere informatie
Voor vragen over de opleiding of over
aanmelding voor de opleiding kan contact
opgenomen worden met de heer Fred
Holtkamp van Fontys Hogescholen 
(tel: 0877 – 87 55 10).

IN MEMORIAM
Op 7 maart 2004 over-
leed, op 84 jarige leeftijd
na een kortstondig ziek-
bed H.P.J. Buchrnhornen.
Oprichter van dit bedrijf
en erelid van de NVOS.
Hij stond aan de wieg van
de NVOS toen drie afzonderlijke verenigin-
gen mede onder zijn leiding werden samen-
gesmeed tot één vereniging.
Buchrnhornen was een echte dienstverlener
voor wie de klant centraal stond. Hij begon
in 1950 heel bescheiden in Eindhoven. 
Hij leidde vele aspirant orthopedisch
schoentechnici op en was jarenlang een ver-
trouwd gezicht in de examencommissies.
Tot op hoge leeftijd heeft hij zich ingezet en
tot het laatst voelde hij zich betrokken.
Met dankbaarheid kijken wij terug,
Paul en Frans Buchrnhornen
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discussieforum kunnen dienen. Uiteraard
vraagt deze toepassing voor de leden van
de NVOS een goede beveiliging met wacht-
woord voor de leden.

2.) Consumenten kunnen de site gebruiken
om algemene informatie te vergaren over
de orthopedische schoentechniek. Maar ook
specifiekere informatie over productontwik-
kelingen, patiëntenbelangen en uiteraard
een ledenlijst van de NVOS mogen niet ont-
breken. De site zal zeer gebruikersvriende-
lijk moeten zijn voor de consumenten en
een open en informatief karakter moeten
hebben.

3.) Studenten zijn een heel aparte
doelgroep: Voor huidige studenten van de
opleiding kan veel informatie via de site
verstrekt worden. We kunnen daarbij
denken aan een vacaturebank en specifieke
product- of opleidingsinformatie voor leer-
lingen. Maar ook voor potentiële studenten
moet genoeg te vinden zijn op de site.
Leerlingen die nog een beroepskeuze
moeten maken kunnen zo geprikkeld
worden om ons vak als opleiding te kiezen.

4.) Voor voorschrijvers en verzekeraars kun-
nen veel aspecten gebruikt worden die ook
voor consumenten bedoeld zijn. Toch zijn
er specifiekere toepassingen voor deze
doelgroepen denkbaar, zoals bijvoorbeeld
het Schoen Advies Systeem en zoeken op
medische indicatie.

Genoeg ideeën dus, voor de nieuwe web-
site. Een website met veel meer een multi-
functionele toepassing dan tot nu toe het
geval geweest is. En terecht. Want waarom
zouden we een medium als dit niet
optimaal gebruiken om met onze branche
naar buiten te treden?

Technische realisatie
Al met al is het echter een project, dat flink
wat tijd in beslag neemt. De stand van
zaken is nu, dat alle sessies om een invul-
ling te bedenken voor de site zijn afgerond.
Ook over de technische realisatie is nage-
dacht. Voor de financiering van het hele
traject is een OFOM-aanvraag ingediend, die
inmiddels is goedgekeurd. We kunnen nu
dus praktisch aan de slag! Het plan van aan-
pak is op een haar na klaar en binnenkort
zijn we zover, dat er offertes aangevraagd
worden bij diverse bouwers van websites.
Als doel hebben we gesteld, dat eind 2004
de website online moet zijn. 
Omdat et waarschijnlijk niet mogelijk is de
gehele structuur van de site vóór het einde
van dit jaar op poten te hebben, zijn er
prioriteiten gesteld.
Als eerste moet de website eind 2004 online
voor leden, consumenten en studenten zijn.
Voor voorschrijvers en verzekeraars zal nog
het een en ander moeten worden aange-
past. Dit zal in de loop van 2005 gereali-
seerd zijn. 

Bestuur Informatie
Systeem
In een eventueel latere fase van de website
kunnen we de site ook actief gaan gebrui-
ken om online te vergaderen en overleg te
voeren. Dit kan bepaalde kleinere bijeen-
komsten voor werkgroepen en bestuur
gaan vervangen. Dat zou veel kosten voor
de vereniging kunnen besparen. Daarnaast
is de website bruikbaar als een digitaal
archief. Voorlopig is deze toepassing echter
nog niet bruikbaar, maar het ligt zeker in
het wensenpakket voor de website.
We zullen u op de hoogte houden!

In het vroege voorjaar van 2001 kwam er
subsidiegeld van de overheid beschikbaar
in het kader van ‘Nederland gaat digitaal’
(een automatiseringproject van het ministe-
rie van Economische zaken, voor o.a .
bedrijven en brancheverenigingen ;zie ook
het artikel in dit nummer op pag. …….)
Voor diverse digitaliseringsprojecten kon-
den op die manier adviseurs worden inge-
zet, die de NVOS goed kon gebruiken.
Binnen de NVOS was er duidelijk een
behoefte aan een nieuw informatiekanaal
naar leden en andere doelgroepen. De web-
site kon hiervoor worden gebruikt, maar
forse veranderingen zouden nodig zijn.

Doelgroepen
Een aantal adviseurs heeft zich verdiept in
onze branche en vervolgens een adviesrap-
port uitgebracht over hoe onze website
ingevuld en benut zou kunnen worden.
Belangrijkste conclusie uit dit rapport is dat
de website gebruikt kan gaan worden om
informatie- en communicatiekanaal naar de
volgende doelgroepen:

1. NVOS leden, bestuursleden en werk
groepleden

2. Consumenten
3. Studenten
4. Voorschrijvers en Verzekeraars

1.) Voor leden en bestuursleden van de
NVOS kan de site een ideaal medium zijn
om informatie uit te wisselen, bijvoorbeeld
over vergaderingen, maar ook vanuit of
naar het secretariaat. Verder zou de site als

Ieder, die onlangs de website van de NVOS heeft bezocht,
zal kunnen beamen, dat deze niet meer echt actueel,
nogal matig onderhouden en slechts beperkt bruikbaar is.
Hoog tijd dus om dit medium eens flink aan te pakken.
Met subsidiegeld van een landelijk digitaliseringsproject is
onderzocht, hoe deze nieuwe website eruit zou moeten zien.
Een site, die aansluit bij het huidige voorlichtingstraject en
daarnaast informatie moet bieden voor 
meerdere doelgroepen. Een mooi project!

Website NVOS wordt
vernieuwd !Door: Wim Kaptein



10 orthopedische schoentechniek

bestaan uit remmen en keren, abrupt ver-
anderen van richting, starten, springen en
ga zo maar door.
De voetbalschoenen moeten dus heel goed
aan de voeten zitten willen ze tegen deze
variatie bestand zijn. En dit geldt niet
alleen voor professionele voetbalspelers!
Pasvorm is dus heel belangrijk!

In dit artikel bespreek ik kort een drietal
aspecten van een voetbalschoen, namelijk:
- pasvorm
- stabiliteit
- grip

Pasvorm
De belangrijkste eis waaraan een voetbal-
schoen moet voldoen is pasvorm.
Is die pasvorm niet 100% dan gaat de voet
ten opzichte van de schoen en omgekeerd
de schoen ten opzichte van de voet schui-
ven en draaien. Dit is funest omdat dan de
interactie tussen speler en veld op losse
schroeven staat. Daarnaast is de kans op
blessures groter.
Wat betekent een perfecte pasvorm?

Een aantal aandachtspunten:
• Wanneer je de schoen in de hand neemt

en van bovenaf in de schoen kijkt moet
je vanuit de achterkant van de voetbal-
schoen (hielgedeelte) de pasvorm van de
schoen voor de (achter- en zijkanten van
de) hiel al zien zitten. Is vanuit achteren
geen perfecte aansluiting, dan krijg je dit
nooit meer goed door de veters aan te
trekken! 
Veel voetbalschoenen zijn in het hielge-
deelte rechthoekig of te bol, vergeet de
pasvorm dan maar!

• Het is fijn als een schoen als een tweede
huid om je voet zit, maar je moet niet
overdrijven. In de praktijk zien we dik-
wijls dat de pasvorm in de lengte en ter
hoogte van de bal van de voet te wensen
overlaat. Veel voetballers hebben op die
plaatsen te krappe schoenen. De breedte
van de binnenzool ter hoogte van de bal
moet even breed of net iets minder
breed zijn dan de breedte van de voet in
onbelaste stand gemeten.
Ook in lengte moet een voetbalschoen
passen, bij een belaste voet mag er een
geringe overmaat van de schoen zijn. 

• De sluiting van de voetbalschoen moet
reiken tot ongeveer de hoge wreefmaat.

Voetbalschoenen hebben het niet gemakke-
lijk om aan al de verschillende eisen te
voldoen die een voetballer (bewust of
onbewust) stelt aan de schoenen tijdens 
het voetballen.
Als we bijvoorbeeld de snelheid van lopen
bekijken zien we dat een voetballer soms
sprint maar daarnaast ook gewoon loopt 
en alle variaties ertussenin. In figuur 1 is
als voorbeeld Figo genomen van Real
Madrid tijdens een Champions League
wedstrijd in 2003 tegen Manchester United.
Realiseer je ook dat de loopbewegingen
met bijbehorende snelheden van een voet-
baller niet alleen rechtuit zijn, maar

Slechts enkele aspecten van een voetbalschoen worden in dit
artikel kort besproken. Inspiratie voor dit artikel is opgedaan
in gesprekken met Jules van Veen, Wil van Bakel, Jacco de
Jong, John Willems en de vele prof- en amateurvoetballers
waarmee de auteur heeft gesproken en die hebben mee-
gewerkt aan onderzoeken van TNO. Mijn dank aan allen.

Door: Frans Lefeber, Technologietrekker TNO 

Voetbalschoenen, bekeken

vanuit een functioneel 
perspectief

Figuur 1 Loopgedrag in relatie tot snelheid van Figo in de wedstrijd Manchester United-Real Madrid,
Champions Leage 2003.



Grip
Met de opkomst van kunstgras heeft grip
van een voetbalschoen ten opzichte van
het voetbalveld weer de volle aandacht. 
Op kunstgrasvelden heb je in de regel
meer grip dan op natuurgrasveld dus pas
op! Letsels doordat de voetbalschoen
tijdens een beweging te vast staat wil je
voorkomen. Met name bij rotatie (draaien)
van de voet mag de voet niet te vast staan,
anders is er kans op verdraaiing van enkels
en knieën met alle ellende van dien.
Ik ben geen voorstander van voetbalschoe-
nen met een ‘traction-zool (blades) op
kunstgrasvelden (figuur 3). Geef mij maar
voetbalschoenen met ronde vaste noppen.
Onderzoek naar translatoire en rotatoire

grip op kunstgrasvelden is volop in gang
bij TNO in samenwerking met o.a. voetbal-
club PSV. We hopen binnenkort te kunnen
aangeven welk type nop het meest
geschikt is voor voetbal op kunstgras
(Figuur 4).
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• Enkele belangrijke maten van de voet
waar de voetbalschoenen goed moeten
passen zijn:

- voetlengte
- hielbreedte
- balbreedte
- hoge wreefmaat
- De andere maten van de voet 

(bij normaal geproportioneerde voeten)
volgen uit deze maten. 

• De kwaliteit van het bovenwerkmateriaal
moet zodanig zijn dat het vormbehoud
vertoont, ook na een half jaar voetballen
met een frequentie van minimaal twee-
maal 1 _ uur per week.

• De verzorging van de schoenen (onder-
houd, zonlicht arm en droog bewaren,
schoenspanner met een geringe span-
kracht) is uiteraard een item apart maar
wel belangrijk.

Stabi liteit
Een boek kan er worden geschreven over
de pasvorm van voetbalschoenen, maar
wij gaan over naar een 2de item. Dit
betreft de stabiliteit van de voetbalschoenen.
Ook dit item wordt niet uitputtend behan-
deld, maar een aantal belangrijke items
worden belicht.

Wat betekent een goede
stabi liteit?
Een aantal aandachtspunten:
• ik ben een voorstander van een hielver-

steviging (contrefort), maar………
- Niet stijf (kans op irritatie van het

hielbeen), wel zeer stug (test: pak
aan weerskanten het hieldeel 
beet met je vingers en probeer 
het samen te knijpen: dit moet 
een beetje mogelijk zijn)

- Mediaal en lateraal voldoende 
hoogte (net onder sluitlijn) en 
lengte (mediaal tot scheepsvor
migbeen en lateraal tot halverwe
ge teerlingbeen)

- Aan de achterkant niet te hoog 
(zekert niet tot aan de aanhech
ting van de Achillespees (kans 
op irritatie/ontsteking Achilles
pees)

• de gelengruimte van een voetbalschoen
(dit definieer ik als de ruimte gelegen
tussen de voorste noppen van de achter-
partij noppen en de achterste noppen
van de voorpartij noppen) moet zeer
stabiel zijn (stijf). Het geleng mag je niet
kunnen buigen.
Zelfs vanaf de achterkant van de hiel tot
de afwikkelzone moet de buitenzool in
buigrichting stijf zijn.

• de buitenzool mag vanaf achterkant hiel
tot afwikkelzone wel een geringe torsie
toelaten

• de afwikkelzone is een gebied ter hoogte
van de bal van de voet (gebied om de

MTP gewrichten) waar de zool buigbewe-
ging moet toelaten. Deze afwikkelzone
mag lateraal nooit verder naar de tenen
liggen (distaal) dan mediaal. Je kunt de
positie van de afwikkelzone zelf testen
door de schoen aan de voor en achter-
kant in de handen te nemen en te
buigen (figuur 2). Laat je niet alleen
leiden door het uiterlijk (vormgeving)
van de buitenzool om een indruk te
krijgen over de ligging en weerstand
tegen buigen van de afwikkelzone. Veel
voetbalschoenen buigen al in het geleng
bij bovenbeschreven test: dit is slecht !

• de plaatsing van de noppen is zeer
belangrijk voor de stabiliteit van een
schoen tijdens voetballen. De buitenste
noppen moeten zo ver mogelijk aan de
buitenzijde van de buitenzool zijn
geplaatst. In het geval dat er maar twee
noppen aan de achterzijde zijn geplaatst
moeten deze niet teveel naar achteren
worden geplaatst, gevaar voor doorbui-
gen geleng is aanwezig. Dit kan klachten
aan o.a. de aponeurosis plantaris en de
fascia plantaris tot gevolg hebben.

• de voorste noppen (aan de punt van de
schoen) moeten in lengte veel kleiner
zijn t.o.v. de andere noppen om een
afwikkeling toe te laten (let op: veel
voetballers hebben een hallux limitus!)

• veel voeten (bijv. holvoettype) zijn zoda-
nig gevormd dat een ondersteuning van-
uit de ondergrond (door bijv. een voet-
bed/inlay bij bijvoorbeeld een holvoet)
gewenst (voor drukverdeling) of zelfs
noodzakelijk (instabiele voet) is Niet
alleen drukverdeling of instabiliteit zijn
een aanleiding voor een voetbed/inlay
maar wellicht ook t.b.v. informatie die
de voetzool krijgt mét voetbed ten
behoeve van positioneren van de voet
(zie ‘Waddington&Adams in Br J Sports
Med, april 2003: de binnenzool is een
onderdeel van de voetbalschoen dat kan
worden verbeterd om afferentie vanuit
de voetzool te optimaliseren welke nodig
is voor accurate voetpositionering).
Uiteraard beïnvloed de aanwezigheid
van een voetbed/inlay de pasvorm.
Neem de voetbedden/inlays dus altijd
mee als je nieuwe voetbalschoenen gaat
passen.

Figuur 2, Test voor het bepalen van et buig-
punt (de afwikkelzone) bij voetbalschoenen.

Figuur 3, Voetbalschoen met traction-zool
(blades).

Figuur 4, Griponderzoek o peen voetbalveld
met kunstgras door TNO.
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Binnen deze missie (en de eisen vanuit de
podotherapei) biedt de onderneming dien-
sten aan, die zich uitstrekken van een
analyse van de klant tot een adequate,
persoonsgebonden oplossing. Vertrouwelijk-
heid van de gegevens van de klant is in dit
traject absoluut gegarandeerd. 
Onafhankelijk van de fase van de productie
van de schoenen zijn alle materialen con-
form de wensen van de klant en de door
hem of haar geformuleerde technische
eisen. 
Alles wordt met de hand gemaakt, door
een team van deskundigen, die gekwalifi-
ceerd en zeer gemotiveerd zijn.

Verzekeringen
De sociale zekerheid in Portugal biedt de
mogelijkheid van het vergoeden van de
technische hulpmiddelen inclusief de ortho-
pedische schoenen. Ziekenhuizen moeten
dan een persoonsgebonden dossier aanleg-
gen, waarbij de wens van de klant wordt
onderbouwd. Dit dossier moet aan de
sociale zekerheidsinstelling worden toege-
zonden, die het dossier analyseert aan de
hand van persoonlijke situatie van de klant
en nagaat of er fondsen beschikbaar zijn.
Indien hij of zij recht heeft op een vergoe-
ding, wordt de hoogte van de vergoeding

gebaseerd op tabellen van de National
Health Service. De uiteindelijke vergoeding
is een bedrag, waarop mogelijke uitkerin-
gen van andere medische instanties
worden gekort. Deze medische instanties,
die werken voor een aantal beroepen,
keren een aantal vergoedingen voor deze
beroepsgroepen uit voor de aankoop van óf
orthopedische schoenen óf de steunzolen.
Deze vergoeding is gewoonlijk 80 % van
het maximum bedrag, afgerond op 33 Euro
voor schoenen en 10 Euro voor steunzolen.
De BTW bij de aankoop van orthopedische
schoenen is lager dan de gebruikelijke 19
%, te weten 5 %, indien de noodzaak tot
aankoop wordt ondersteund door een
verwijzing van een arts. 

Het bedrijf Fits-All Orthopeadics, Calçado
Especial Lda is eind 1999 opgericht.
Het kantoor ligt in het industriegebied
Arrifana, 30 km ten zuiden van Porto, de
tweede stad van Portugal. Het bedrijf maakt
orthopedische schoenen, laarzen en
sandalen.

Het bedrijf Fits-All Orthopaedics maakt
schoenen voor de klant in nauwe relatie
met de podotherapeut. Het maken van de
schoenen is niet gestandaardiseerd, maar
altijd aangepast aan de wensen van de
klant. 

Fits-All Orthopaedics is onderdeel van een
Nederlandse onderneming, die werkzaam
is op het gebied van het ontwerpen, maken
en verkopen van orthopedisch en semi-
orthopedisch schoeisel. 

Missie, dienstverlening 
en productie
De missie van de onderneming is het
promoten en het bieden van de zekerheid,
dat de uitvoering en kwaliteit van het
orthopedisch schoeisel, waarom de klant
vraagt, past bij zijn of haar persoonlijke
behoeften, maar ook bij zijn of haar
functioneren in de samenleving. 

Orthopedische Schoentechniek 
in Portugal

Door: Jorge B. Mendes, Managing Director Fits-All Orthopeadics 
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Een nieuwe voetbalschoen in
aantocht
Volgens een bericht in de Volkskrant wordt de ontwik-
keling van voetbalschoenen versneld, zodat de ach-
terstand op hardloopschoenen eindelijk kan worden
goedgemaakt. Sportfysiotherapeut Jules van de Veen,
specialist op het gebied van voeten en schoenen en
werkzaam bij het Sportmedisch Centrum Papendrecht,
pleit voor een sterke ontwikkeling van nieuwe model-
len. De nieuwe generatie voetballers is volgens hem bijzon-
der geïnteresseerd. De nieuwe schoen is bedoeld om bles-
sures te voorkomen en moet daarom, volgens Van de Veen,
een hakhoogte hebben van 8 mm. (nu nog 3 mm.). 
In de huidige voetbalschoen wordt de achillespees te veel
belast en is de druk op de enkel en de knie te groot. Van de
Veen wees meteen de grote vijand van de vernieuwing aan:
het conservatisme. Een voetballer als Beckham zou gezien
zijn blessures de nieuwe schoenen moeten dragen, maar hij
wilde ze niet hebben. Hij wilde de schoenen aan zijn voeten
voelen. Maar er is hoop, volgens Van de Veen: de ontwikke-
ling van kunstgras zal een nieuwe ontwikkeling initiëren. 

Nieuwe schoenen voor Van 
Nistelrooij
Ruim anderhalf jaar geleden werd Wil van Bakel (52)
bewegingswetenschapper en inspanningsfysioloog,
werkzaam in het biomechanicalaboratorium van
Buchrnhornen, benaderd door voetballer Ruud van
Nistelrooij om eens naar zijn nieuwe Nike schoenen te
kijken. Bij onderzoek bleek dat de schoenen niet
geschikt waren voor hem. 
Productontwikkelaar Bruno Previtera van Nike Italië en
Buchrnhornen hebben in nauwe samenwerking een jaar
lang gedegen onderzoek gedaan naar de houding en
beweging van de topvoetballer. Door deze gezamenlijke
inspanning heeft Van Nistelrooij persoonlijk schoeisel voor
het huidige EK in Portugal. 
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Korte medische anamnese
Cliënt is een 31-jarige beroepsvoetballer die ten tijde van 
de blessure zowel voor een Nederlandse topclub als in het
Nederlands elftal voetbalde. Na een trap van een tegenstander
is zijn achillespees voor een deel ingescheurd. Na een conserva-
tieve behandeling is besloten op te opereren om de achillespees te
hechten. Na de operatie is de wond niet voldoende hersteld en is
gaan ontsteken. Een tweede operatie is ondernomen waarbij het
resultaat en therapie niet voldoende positief resultaat heeft opgele-
verd. Zelfs worden de klachten erger. De klachten leveren een
sportieve en maatschappelijke tegenslag, geen selectie meer in het
Nederlands elftal en bij de huidige club komt de cliënt in de revali-
datiegroep. De diverse medische ingrepen blijken niet zodanig te
helpen dat hij weer op topniveau kan sporten.
Via medespelers, Wil van Bakel (inspanningsfysioloog) en Dr. Hans
van Kuijk (sportarts) komt hij in contact met Axium. Verder onder-
zoek vindt plaats aldaar.

Complicaties
Onderzoek laat een dorsaalbeperking zien in de enkels rechts en
links. Maximale plantairflexie rechts is te weinig. De linker en
rechtervoet zakken zo ver naar mediaal weg dat ingrijpen noodza-
kelijk is. De belasting en belastbaarheid die de voeten op dit
moment worden opgelegd is te hoog. De linker en rechter hallux
zijn in functie iets te stug. Lopen en loophouding laten zien dat de
rechtervoet wordt ontweken. Bij het opleggen van een dorsaal-
plantairflexie valt op dat de hoek waarin de achillespees omknikt,
gelegen is op de pijnlocatie. Het mtp-gewricht is zowel aan de lin-
ker- als aan de rechtervoet beperkt in beweeglijkheid. 

Therapie
lnspanningsfysioloog en arts stelden allereerst een revalidatieplan
op waarin belasting en belastbaarheid beter op elkaar waren afge-
stemd. De nadruk lag daarbij aanvankelijk op rust. lnspanningsfy-
sioloog Wil van Bakel stelde tevens voor om te beginnen met een
op maat gemaakte nachtspalk voor rechtervoet, -enkel en onder-
been. Deze spalk moest gedurende tien dagen 's nachts gedragen
worden. Daarna alleen in overleg met de arts. Het doel was het in
rust op rek brengen van de kuitmusculatuur, waardoor deze spier-
groep flexibeler wordt. 

Een orthopedisch schoentechnicus werd ingeschakeld om in de
schoen een hielverhoging te realiseren. Ook maakte de schoen-
technicus afzonderlijke inlays voor de voetbalschoen, de sport-
schoen als de dagelijkse schoen, om de betreffende musculatuur
te ontlasten. 

Korte schoentechnische anamnese
De complicaties na een achillespeesruptuur werden verergerd door
te krap voetbalschoeisel. Het herstel van de blessure werd ernstig
bemoeilijkt. Voetbalschoenen hebben een heel andere demping
dan loopschoenen en ook de afwikkelmogelijkheid wijkt erg af.
Het eerste advies was daarom om goede loopschoenen aan te
schaffen. Deze loopschoenen moesten aan een aantal eisen vol-
doen. Zo moesten ze beschikken over een goede demping en een
effectieve hoge hak van 15 millimeter. 
Ook waren de voetbalschoenen van de cliënt te krap met pijn-
klachten en functieverlies tot gevolg. 

Schoentechnische oplossing
In gezamenlijk overleg werd gekozen voor een loopschoen die vol-
deed aan de criteria. De keuze viel op Asics Gel 111 en Asics 1070.
Niet alleen voldoen deze schoenen aan de criteria, ze hebben
bovendien de benodigde antipronatiecorrectie. 
Voor de voetbalschoen kozen de betrokkenen voor het merk Adi-
das. Deze schoen geeft net iets meer ruimte dan de voetbalschoe-
nen waarop cliënt gewend was te spelen. 
In de schoen werd een hielverhoging gerealiseerd om de dorsaal-
beperking te ondervangen. De inlay werd voorzien van een medi-
aalsteun die ervoor moet zorgen dat de overpronatie wordt onder-
vangen. Een voorvoetsteun in de inlay dient om de mtp-gewrich-
ten te ontlasten. Korte tijd later werden nog enige aanpassingen
verricht in hoogte, maar niet in functie. 
De druk van de voetbalschoen op het litteken van de operatieve
ingreep bleef pijnklachten geven waardoor ook een lichte aanpas-
sing van de (standaard)voetbalschoen nodig bleek te zijn. Door de
voetbalschoen aan de binnenzijde ter 
plaatse van het litteken dun te frezen verplaatst de druk zich naar
de omliggende structuur. Voor het dagelijkse schoeisel werd een
andere inlay gemaakt. 

Het leven van een beroepsvoetballer gaat niet over rozen. Vaak komen blessures voor die zelfs
de carrière van de voetballer kunnen bedreigen. Onderstaand verhaal is een case-verslag (eerder
verschenen in Pas-Info) van zo’n voetballer die bijna zijn schoenen aan de wilgen moest hangen.
Dankzij een behandeling bij Axium, gevestigd bij Buchrnhornen Orthopedische Schoentechniek
in Eindhoven, kon deze PSV-er uiteindelijk toch weer het veld op.

Door: Wil van Bakel, inspanningsfysioloog, Paul Buchrnhornen, orthopedisch schoentechnicus en Hans van Kuijk, sportarts

Topsport na achillesruptuur,
een case verslag



Het resultaat
Reeds twee weken na het eerste contact kon cliënt al rustig begin-
nen met lichte belasting van de voet. Slechts een week later kon
hij al beperkt meetrainen met de selectie. Nog eens vijf weken
later trainde hij voluit mee met zijn medespelers. En als kroon op
alle inzet werd cliënt 'beloond' met een contractverlenging. Het
uiterlijk van het schoeisel is niet gewijzigd, cliënt loopt en voetbalt
immers op standaard schoeisel. Wel blijkt dat een goede keuze en
advisering daarbij een groot verschil kan maken. De inlay zorgt
vervolgens voor een aanzienlijke wijziging in de belasting zodanig
dat een topsporter zijn 'beroep' kan blijven uitoefenen. Maar cliënt
zal in het vervolg bij elk volgend paar voetbalschoenen de binnen-
zijde opnieuw moeten laten uitfrezen en een hielverhoging laten
aanbrengen. 

Model voetbalschoen
- Adidas voetbalschoen Copa Mundial

Bijzonderheden
- uitgefreesd ter plaatse van litteken

Voorzieningen
- hielverhoging
- aangepaste inlay

Observatie Hans van Kuijk, sportarts
"Op de afdeling sportgeneeskunde van bet St Annaziekenhuis hebben
we niet alleen te maken met geblesseerde recreanten, maar ook met
topsporters. Zo ben ik teamarts van bet TVM-schaatsteam, eenfunctie
die allerlei taken omvat. De schaatsers komen met al hun klachten
naar mij toe. Dan ben ik een soort huisarts. Maar ik regel ook doping-
controles en ben erbij als ze uitgevoerd warden. En ik ben een case-
manager. ik verwijs mensen als bet nodig is door naar specialisten.
Eenmaal per jaar doen we de seizoenskeuring van PSV. Een vaste
teamarts ontwikkelt op een gegeven moment een blinde vlek voor zijn
spelers. Het is goed om andere artsen eens naar bet team te laten
kijken. Zo kwam deze cliënt bij mij. Hij kreeg al fysiotherapie, maar de
opbouw verliep niet naar verwachting. Ik heb zijn klacht beoordeeld
en hem doorverwezen naar Axium.' 

Observatie Paul Buchrnhornen, orthope-
disch schoentechnicus
"Steeds meer topsporters weten ons te vinden. Van elkaar of via
artsen en fysiotherapeuten horen ze de ervaringen met aanpassingen
aan het schoeisel Het is heel bijzonder om met mensen te werken die
op het hoogste niveau sporten. Het gaat vaak om minimale aanpass-
ingen voor problemen die in 'het gewone leven' vaak niet eens een
probleem zouden zijn. Maar deze voetballer bijvoorbeeld verdient zijn
brood met zijn voeten. Dat betekent overigens ook dat we niet teveel
kunnen corrigeren. 
Als schoentechnicus wil je de standcorrectie aanpakken, maar in deze
casus zou de voetballer doordoor belemmerd worden in zijn prestaties
en dat moet je weer zien te voorkomen. Samen met de topsporter is
het een spel van 'trial and error' om de grenzen op te zoeken van wat
nodig en acceptabel is in de zin van functie en prestatie.'

Observatie Wil  van Bakel, inspannings-
fysioloog
"De cliënt was een bekende van mij, vandaar dat ik hem voorstelde
om mij eens naar hem te laten kijken. Tot dan toe was hij nergens
naar tevredenheid geholpen. De tijd begon voor hem te dringen, want
als profvoetballer moest zijn contract worden verlengd en met een
blessure kon hij dat wel vergeten. Wij beschikken over zeer geavan-

ceerde druk-, meet- en testapparatuur en hebben bovendien een bio-
mechanicus en een bewegingswetenschapper in huis. 
We hebben de belasting op de voet gemeten met onze apparatuur en
een video gemaakt die we met gespecialiseerde software hebben
geanalyseerd. Zo kunnen we de hoeken van gewrichten bepalen en
zien wat de huidige belasting en de eigenlijke belastbaarheid is.
Binnen twee maanden was de cliënt weer terug in de selectie. 
Zijn contractverlenging ging net op tijd door!"

Uit: Pas-info

Foto voetbalschoen: Rob Nelisse

Een kleine tip:
Als je steeds met een bepaalde niet-lengte werkt, stop dan aan het
eind van je slede een klein stukje van een andere kleur/lengte in je
tackerslee. Je ziet dan, wanneer de slede leeg raakt en dus opnieuw
moet worden gevuld! Zodoende heb je toch je materiaal op tijd 
vastgeniet! Vaak is het materiaal in de tijd, dat je er nieuwe nietjes in
hebt gedaan, afgekoeld, of je moet opnieuw je handeling verrichten!

Heb je dat óók, als je iets met de tacker wilt
vastnieten, dat het apparaat geen nietje
geeft, en wel precies op het moment, dat je
het snel wilt vastnieten"? 

Harry’s tip:
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De orthopedische schoentechniek 

en de computer
In onze huidige samenleving is de computer niet meer weg te denken. Zowel zakelijk als privé
neemt de pc een prominente plaats in. In mijn vorige bijdrage heb ik zijdelings het gebruik van
digitale foto’s in presentaties benoemd. Als men deze foto’s kritisch bekijkt zijn het vaak kiekjes
in plaats van foto’s. Maar ook hier biedt de computer de helpende hand om van schijnbaar
onbruikbare toch nog bruikbare beelden te maken door middel van een beeldbewerking-
programma.

Door: Jaap de Boer

Dure software bij printer gratis bijgeleverd
Wanneer een printer wordt aangeschaft zit daar gratis software bij
zoals Adobe Photoshop 5 Elements/ LE; een wat oudere versie uit
een vermaarde beeldbewerkingstal, maar voor de beginnende
plakker en knipper een prima stuk gereedschap. Wanneer je een
foto gaat nemen, bedenk dan eerst wat er wel en niet op moet
komen. Plaats het voorwerp op of voor een rustige, egale
achtergrond. ‘Gemakkelijker gezegd dan gedaan’, hoor ik u
denken, want juist op het moment suprème heb je juist geen 
stuk egaal doek of rustige achtergrond voor handen. Dan maar
bewerken met de computer.

Stap 1
Allereerst wordt de te bewerken
foto geselecteerd. Indien de foto
van te veraf is genomen, is het
zaak de overtollige beeldinfor-
matie te verwijderen of te ver-
vagen. Bij de pictogrammen
(fig. 1) selecteren we het recht-
hoekige selectiekader (M); met
de muis en linker muisknop
ingedrukt te houden, bepaal je
waar de selectie moet beginnen
en eindigen. Als het beeld is uit-
gekaderd en de linker muisknop
hebt losgelaten zie je een batal-
jon ‘lopende mieren’. Als deze
uitsnede je bevalt klik je op de
menubalk op ‘afbeelding’ en
vervolgens op ‘uitsnijden’. Het
resultaat is een ingekaderde,
maar kleine foto. Indien deze te
klein is kan deze op eenvoudige
wijze worden vergroot. Men
selecteert de foto met het recht-
hoekige selectiekader of door
de sneltoetsencombinatie Ctrl

+ A; kopieert de afbeelding in menu bewerken of door sneltoets
Ctrl + C; maakt nieuw bestand aan in menu bestand of Ctrl + N;
in menu bewerken ‘plakken’ of Ctrl + V. Op de witte achtergrond
verschijnt dezelfde foto op hetzelfde formaat. Vervolgens ga je
naar menu ‘afbeelding’ en ga je naar afbeeldinggrootte; vinkt
‘verhoudingen behouden aan en geeft de gewenste grootte aan.
De foto wordt geselecteerd, CtrlA; en je sleept met de linker muis-
knop in de hoeken de foto naar de gewenste beeldvullende maat.
Als bepaalde handelingen niet naar je zin zijn gebruik dan Ctrl Z,
de laatste handeling wordt dan ongedaan gemaakt.

Stap 2
De foto is nu goed van formaat maar is nog erg druk door een
onrustige onder- en achtergrond. Ook dit is te verhelpen door in
de gereedschapskist te duiken. Met behulp van het toverstafje 
(fig. 2) kunnen bepaalde kleuren worden geselecteerd en worden
verwijderd. Klik op het toverstafje (W); door op de menubalk het
aantal pixels aan te geven zal het selectiegebied groter of kleiner

worden. Bij een klein getal zul-
len slechts enkele pixels en bij
een groot getal zal een overlap-
ping in kleuren worden geselec-
teerd; in het begin is het beter
om in kleine stapjes te werken.
Wanneer je met de muis en lin-
ker muisknop een gebied hebt
geselecteerd en je wilt de kleur
verwijderen toets je op ‘delete’
en betreffende gedeelte zal wit
worden. Wanneer je dit vaak
genoeg doet kun je het onder-
werp vrij prepareren en de ach-
tergrond opvullen in elke kleur.
Bij kleinere oppervlakten kan er
gebruik gemaakt worden van
het gummetje (E); de grootte
hiervan is in de menubalk aan
te passen.

Figuur 1 Figuur 2

Deel 2
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Stap 3
De witte achtergrond kan gevuld worden met elke willekeurige
kleur door in het gereedschappalet op het emmertje(K) te klikken
en vervolgens onderin bij (X) in een van de twee blokjes een kleur
te selecteren. Vervolgens ga je met de muis en linker muisknop
naar de gewenste plek en vult de afbeelding met je favoriete kleur.
Als de foto slechts enkele plekken heeft die moeten worden
bewerkt kan er ook worden gestempeld. Van het gereedschaprek
wordt de stempel (S) genomen. Door op de menubalk op de stem-
pel te klikken kan de vorm en het aantal pixels worden gewijzigd.
Vervolgens wordt de Alt-toets gebruikt om een gebied wat je wilt
klonen te selecteren; laat de Alt-toets los en ga met de muis naar
de gewenste plek die moet worden aangepast. Al naar gelang de
grootte en vorm kan er naar hartelust worden geëxperimenteerd. 

Tussen de bedrijven door is het raadzaam om de diverse beelden
op te slaan als PSD (Photoshop)-bestanden (niet als JPEG-bestand)
en afzonderlijk te benoemen. Voordeel hiervan is dat wanneer
bepaalde handelingen tegenvallen en vorige poging nog in het
bestand zit…

Stap 3
Soms is het wenselijk of zelfs leuk een tekst aan een foto toe te
voegen. Daartoe wordt in de gereedschapsset op de (T) geklikt.
Men kan de tekst in allerlei soorten, maten, kleuren en vormen op
de foto plaatsen en verplaatsen. De tekst wordt als een losse laag
op de foto gelegd waardoor er naar hartelust met kan worden
geschoven met behulp van de ‘pijltjes- toetsen’ of toets (V).

Oefening baart kunst
Digitale beeldbewerking is niet moeilijk als de boven omschreven
stappen worden gevolgd maar de praktijk wijst vaak anders uit.
Voor collegae die op een eenvoudige en goedkope wijze hun
digitale beelden wil bewerken is Photoshop 5 Elements een prima
programma. Om tijdens het werken in de praktijk te vergemakke-
lijken zijn er diverse naslag werken verkrijgbaar zoals de ‘voor
Dummies-reeks’. 
Succes!

Liever glijden dan schoenen uit

Bijna drie jaar is Bas nu. Geboren met een slechte
start, maar na twee weken IC levensgenieter eerste
klas. Door een hersenbeschadiging worden zijn voe-
ten verkeerd aangestuurd. Een jaar geleden begon
Bas met steunzooltjes. Vanaf oktober 2003 draagt hij
echte stoere orthopedische schoenen met inlays en
legerprint. Meteen naar opa en oma om ze te laten
zien. “Hebben ze die ook in grote maten?” reageer-
de neef Bobby van negen na het zien van de nieuwe
schoenen van Bas. Een beter compliment kan ik als
moeder niet horen.

Bas is blij met zijn schoenen, want zonder schoenen
kan hij simpelweg niet lopen. Die link maakt hij al
en dat voor een driejarige. Vorige week wilde hij op
een springkussen. “Prima,” zei ik, ”Maar dan moe-
ten je schoenen eerst uit.” “Oh nee mama, ikke
baan” zei hij terwijl hij naar de glijbaan liep. 

Bas is nog te klein om zich druk te maken over de
kleur van zijn schoenen of hoeveel paar er in zijn
kast staan. Later zal dit wel veranderen, denk ik. Wel
is een kind van bijna 3 altijd blij met wat nieuws.
Toevallig kreeg Bas vandaag zijn tweede paar schoe-
nen. Knalrood zijn ze. En ja hoor, hij vindt ze prach-
tig. Ik mocht ze als moeder niets eens controleren
op eventuele drukplekken of blaren. “Mama au nee.”
zei Bas en hij kon niet wachten om ze ’s avonds
trots aan papa te laten zien!

Natalia Dias Pereira
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Heropening Livit Orthopedie
Rotterdam
Op 15 mei jl. heeft LIVIT Orthopedie, een onder-
neming met al 36 vestigingen zijn Rotterdamse
vestiging heropend.

Na een grondige verbouwing van zowel het in- als
het exterieur van dit pand kunnen de klanten hier
nu nog beter geholpen worden. 

LIVIT Orthopedie is na de fusie in 2001 met deze
verbouwing een nieuwe weg ingeslagen. Met het
nieuwe logo komen de drie disciplines beter naar
voren. Protheses en Orthesen in een rode kleurstel-
ling, de therapeutische elastische kousen in de licht
groene kleur en Orthopedisch Schoeisel in een don-
ker groene kleur. Deze kleuren uit het logo, geplaatst
in een cirkel, komen ook terug in de entree en in de
paskamers, zodat dit voor elke klant duidelijk en
overzichtelijk is.
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Vrouw in het bedrijf

Samen met twee vrouwelijke collega’s werkt Anita Mazer als
administratief medewerkster in een ruimte achter de ontvangst-
balie. Zij bemant de telefoon en verzorgt de facturering en faxen. 
De dames hebben ieder een eigen taak en rouleren om de twee
maanden van stoel en werkzaamheden om all-round te blijven.
Ook in de stikkerij van het bedrijf werken vrouwen, een fulltime
en de ander parttime.

Anita Mazer is 39 jaar, getrouwd en heeft een zoon van 18 jaar. 
Ze werkt fulltime (36 uur) en is twee jaar geleden via het arbeids-
bureau bij Huykman & Duyvestein gekomen. Daarvoor werkte zij
bij een parkeersysteembedrijf op de administratie.

Hoe is  het om als vrouw in een 
‘mannen’ vak te werken?
“Dat de orthopedisch schoentechnische branche een typische mannen-
branche is valt niet zo erg op hier op de administratie. Natuurlijk kom
ik weleens in de werkplaats en de mannen komen ook bij ons op kan-
toor. Je merkt het eigenlijk vooral aan de manier waarop met elkaar
wordt omgegaan. We maken graag geintjes met elkaar. In mijn vorige
baan was het niet prettig om met mannen te werken. Hier is het geen
probleem. Samen met Lia van personeelszaken en Hennie zitten wij in
een kamer en daar bepalen wij de sfeer. Veel lachen dus.”

Is  er genoeg ruimte om carrièrestappen
te maken?
“Doordat wij allround zijn in ons kantoor is er genoeg uitdaging voor
mij. Toen mij gevraagd werd of ik interesse had om een EHBO-diploma
te halen, heb ik dat gedaan. Ook de ontwikkeling in de branche met de
steeds veranderende regels blijven steeds weer voor die uitdaging
zorgen. Verder heb ik niet zo’n behoefte om carrièrestappen te maken.”

Waar zijn vrouwen volgens jou beter in
dan mannen?
“Ik heb het idee dat vrouwen meer dingen tegelijk kunnen doen. 
Mannen lossen vaak toch een probleem stap voor stap op. Dat merk
ik soms als ik in de werkplaats kom en een probleem voorleg aan een
van de mannen. Ik vind dat ook wel weer knap. Want vrouwen zijn
vaak met duizend dingen tegelijk bezig. Ook zijn vrouwen vaak gedul-
diger en dat is belangrijk bij het baliewerk als je contact hebt met de
cliënten. Vooral als diegene eens in de 15 maanden schoenen vergoed
krijgt en diegene eerder nieuwe schoenen nodig heeft. We leven ons
meer in.”

Werkgever
Werkgever Henny Duyvestein (50) heeft een sterke mening
over de aanwezigheid van vrouwen in zijn bedrijf: “Ze bepalen
de sfeer op een positieve manier. Door vrouwen in het bedrijf
te hebben werken verhardt de sfeer niet. Daarentegen zijn
mannen natuurlijk wel makkelijker in het oplossen van wrijvin-
gen onderling. Ze spreken het uit en vergeten het. Vrouwen
kunnen soms nogal door blijven sudderen over akkefietjes.
Toch wegen de voordelen op tegen de nadelen. De vrouwen
brengen een stuk mode in de schoenen die we maken. Ze
letten vaker op details en zijn kritisch. Ook ons interieur is
bepaald door de vrouwen die hier werken. Dat vinden zij
belangrijk en ik vind hun mening belangrijk.” In het bedrijf
werkt ook een vrouw met kleine kinderen. “Als haar kinderen
ziek zijn, heb ik liever dat ze naar huis gaat. Een werknemer
die zorgen heeft werkt niet goed. Ook als ze zelf ziek zijn,
moeten ze de tijd nemen om te herstellen. Vrouwen hebben
toch vaak een druk bestaan. Ze combineren werk met het
gezin en de huishoudelijke taken. Neem een middag vrij als het
je allemaal te veel wordt, roep ik dan. En ga sporten. Daar blijft
je lichaam en je geest gezond bij.” 

Wat vindt je leuk aan het werken in een
orthopedisch schoentechnisch bedrijf ?
“De sfeer is goed. Al direct bij mijn eerste dag kreeg ik een rond-
leiding in het bedrijf. Alles werd geduldig uitgelegd en dat sprak mij
aan. Ik wist ook niet wat een orthopedisch schoentechnisch bedrijf
precies deed en het maakte indruk op mij. We zijn een team en
iedereen is belangrijk in het proces van schoenen maken. We maken
dat mensen weer beter kunnen lopen, dat vind ik belangrijk.”

Is  het werk zwaar?
Margo: “Door de werkhouding is het werk zwaar. Maar dat onder-
vang ik door af en toe te lopen. Tijdens mijn zwangerschap heb ik
geen lichamelijke klachten gehad van het werk.”
Sandra: “Zwaar zou ik het niet noemen. Wel kan ik mijn nagels
niet mooi krijgen en houden. Door het stikken en door de lijm zijn
ze lelijk. Daar ben ik niet trots op.”

Het zijn niet alleen mannen die onze branche tot een succesvolle maken. Ook de vrouwen
spelen een belangrijke rol in de orthopedisch schoentechnische bedrijven. In deze serie laten we
een aantal van deze vrouwen aan het woord. Over het werk en over hun interesse voor het vak.
Tweede in deze serie is Anita Mazer (39), administratief medewerkster bij Huykman &
Duyvestein in Den Haag.

Door: Mariska van Vondelen
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Richard van der Veen is met zijn gezin in december 2003 naar Zuid-Afrika vertrokken om daar een nieuw bestaan op te
bouwen. Dit jaar zullen zijn ervaringen in Zuid-Afrika in ons vakblad worden gepubliceerd. 

SPORT
Voetbal in Zuid Afrika is nogal anders in vergelijking met voetbal in Europa. Nummer een sport hier is ook wel
voetbal, maar wij noemen het rugby. Kijk, ik ben echt niets zo'n sportmens. Ik kijk er weinig tot niet naar, maar
dit is echt werken voor die mannen. Dus soms laat ik me verleiden. Vooral omdat het mooie en lange wedstrij-
den zijn. Op het veld wordt behoorlijk gestoeid, alleen in Australië schijnt het nog een slagje erger te zijn.

Kinderen hier hebben sport op school, gewoon in schoolkostuum. De school begint om 7.45 uur en is voor mijn
dochters afgelopen om 12.30 uur. Afhankelijk van de sport blijven ze nog op de school om de sport van hun
keuze te beoefenen. Maar bijvoorbeeld voor hardlopen mogen alleen de snelsten van de klas en uiteindelijk de
snelsten van de school, meedoen. Dit gaat er best wat grover aan toe . Je mag een keer medoen, waarna de drie
besten van de klas verder mogen . Zo blijven er tenslotte drie van de school over, die dan aan de plaatselijke
wedstrijden mee mogen doen. En uiteindelijk aan de landelijke wedstrijden. 
Zo gaat het ook met zwemmen, net zo selectief. De andere sporten worden meer als groep gedaan. 
Maar ook daar geldt: als je te slecht bent en de groep is groot genoeg, dan heb je pech.

Sporten voor volwassenen, is wel iets anders. De mannen zitten dus op touch rugby (als je wordt aangeraakt los
je de bal) zodat ze niet zo snel geblesseerd raken. Aan voetbal zoals in Nederland wordt maar 
bar weinig gedaan. Sport nummer twee is cricket. Het heeft even geduurd voordat ik het helemaal snapte, maar
omdat ik nu begrijp, wat er gebeurt, gaat het wel. Mensen zitten er dagen naar te kijken, want zo'n wedstrijd
duurt dus echt uren dan moeten ze er nog drie of vier spelen. Dat betekent dus dat je drie a vier dagen cricket zit
te kijken.

Bij de meeste sporten is wel een vrij professionele begeleiding, wat maakt dat blessures minder vaak ontstaan of
bijna direct worden ondervangen. Dat zouden ze in Holland ook moeten doen. Verder kennen ze een sportinlay
maar met mate. De klachten moeten echt behoorlijk zijn, voordat iemand daarmee naar de specialist gaat en
deze zal dan vaak zeggen, dat ze maar met de sport moeten stoppen, omdat er voor de klacht geen oplossing is.
Van zooltjes en afwikkelbalkjes etc. hebben ze nog nooit gehoord. Daar is wel een markt voor. Tenminste, als ze
het kunnen betalen, want de salarissen liggen echt wel lager dan in Nederland. Iemand kan niet zomaar een
schoenaanpassing en een steunzool betalen. Daar moeten ze even een paar maanden voor sparen, want de prijs
van steunzolen ligt bijna gelijk aan die in Holland. Schoenen op maat daarentegen zijn veel te goedkoop. Alleen
voor het materiaal ben je hier al meer kwijt dan het bedrag, dat je van de verzekering krijgt. Dus alleen voor de
rijken, maar ja die zijn weer te kniertig. 
Ze zitten hier behoorlijk op hun geld.

Richard van der Veen
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Diploma uitreiking orthopedisch schoentechniek niveau 3 en 4. De diploma uitreiking vond plaats op 20 april 2004.
Van links naar rechts op de foto: 
de heer P.J. Volwater, de heer K.M.A. Hanzen, mevrouw T.C.W.M. Vermeulen, de heer P.M.A. Brands en de heer H.K.H. van Wessel.

Diploma uitreiking
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DE NUMMER 1 IN VOETZORGDE NUMMER 1 IN VOETZORG MET 
INGANG VAN 1-1-2004 OOK IN DEN HAAG!

Begin 2004 heeft Penders haar leidende positie in de regio Rotterdam-Delft-Gouda

verder gestalte gegeven door het openen van een nieuwe vestiging in Den Haag.

In verband hiermee zijn wij op zoek naar geïnteresseerde en gemotiveerde

kandidaten voor de functie van:

Orthopedisch schoentechnicus
Wij hebben volop mogelijkheden voor gediplomeerde orthopedische schoentechnici,

die een duidelijke stap vooruit willen maken in hun loopbaan. Wij bieden een profes-

sionele werkomgeving en de mogelijkheid om zelfstandig spreekuren te draaien in

onze eigen vestigingen en ziekenhuis-spreekuren. Je voelt je aangetrokken tot het

werken in een professionele setting met veel overleg-spreekuren met revalidatie-

artsen en orthopedisch chirurgen. De samenwerking met podotherapeuten zie je als

een welkome nieuwe dimensie in je werk.

Mogelijkheden in Delft, Den Haag en Heythuysen.

Assistent-orthopedisch schoentechnicus
Ter versterking van onze huidige bezetting zoeken wij assistent-orthopedische

schoentechnici, die in staat zijn zelfstandig spreekuren te houden onder leiding van

de bedrijfsleider. Je beschikt over ervaring met paskamerwerk en leesten maken.

Daarnaast zul je mede leiding geven aan de werkplaatsmedewerkers. Je bent

iemand zonder 9 tot 5 mentaliteit en zoekt een uitdaging in een verantwoordelijke

functie met een grote mate van zelfstandigheid en mogelijkheden voor verdere ont-

plooiing. Je komt te werken in een inspirerende omgeving in een team van jonge,

gemotiveerde collega’s.

Mogelijkheden in Delft, Den Haag en Heythuysen.

Orthopedisch schoentechnisch vakkracht
In diverse werkplaatsen willen wij ons versterken met jonge, enthousiaste mede-

werkers op het niveau van orthopedisch schoentechnisch vakkracht. Je taak ligt bij

ons op het terrein van het vervaardigen van proefschoenen, supplementen, steun-

zolen en voorzieningen. Door verdere opleiding krijg je de kans je verder te

ontwikkelen tot een all-round vakman. Je werkt in een team van jonge collega’s

onder leiding van de bedrijfsleider.

Mogelijkheden in Heythuysen.



Heythuysen           Roermond         Rotterdam Delft    Gouda Tiel   Tegelen Den Haag

In 8 vestigingen zijn in totaal 75 mensen werkzaam. Buiten het bedrijf bij toeleve-

ranciers werken daarnaast nog eens 30 mensen aan de vervaardiging van onze

orthopedische schoenen. Wij houden spreekuren in meer dan 15 ziekenhuizen en

revalidatiecentra. Speerpunten in ons beleid zijn de multi-disciplinaire aanpak van

voetproblemen en verbreding van het produkten- en dienstenpakket, onder andere

door uitbreiding van de activiteiten op het gebied van geselecteerde comfort-

schoenen. Klantgerichtheid, deskundigheid en professionaliteit zijn de kernbegrippen

in onze filosofie en werkwijze.

Uiteraard zijn ook reacties welkom van geïnteresseerden die niet volledig aan

bovenstaande profielen voldoen.

Je toekomst bij ons
Wij zijn een jong bedrijf en kenmerken ons door ons veelzijdig karakter, de korte

communicatielijnen en de professionele uitstraling. Wij willen een multidisciplinair

bedrijf zijn dat zich in de volle breedte richt op voetproblemen.

Voor wat betreft de arbeidsvoorwaarden streven wij te allen tijde naar op het individu

gericht maatwerk, dat concurrerend genoemd mag worden.

Interesse?
Neem contact op met Ivo Franssen, verantwoordelijk voor personeel & organisatie,

of schrijf een brief met C.V. naar: Penders Orthopedische Schoentechniek B.V.,

t.a.v. Ivo Franssen, Postbus 3116, 6093 ZJ Heythuysen. Sollicitaties zullen vanzelf-

sprekend discreet worden behandeld.

Voor meer informatie over ons bedrijf kun je terecht op: www.penders-ost.nl

E-mailen kan ook: i.franssen@penders-ost.nl

hoofdvestiging te Heythuysen

Oude Trambaan 25, 6093 CD  Heythuysen

Postbus 3116, 6093 ZJ  Heythuysen

Telefoon: 0475 - 493900, Telefax: 0475 - 494166

Penders Orthopedische Schoentechniek is een vooraanstaande onderneming op het

gebied van voetzorg in Nederland. De disciplines orthopedische schoentechniek en

podotherapie werken onder één dak samen bij het oplossen van voetproblemen.



22 orthopedische schoentechniek

Wilt u net dat dat beetje meer aandacht aan uw onderwerken?
Of net precies die speciale werkwijze?

En ook nog een snelle levering?

Maak dan snel kennis met
Schoentechniek Vijgen-Deckers V.O.F.                 Laurastraat 42                 6471 JL Eygelshoven

Niet alleen in Nederland op alle markten thuis maar ook internationaal.
Zo ook de verzending. Wij leveren uw produkten binnen 8 werkdagen retour.

Voor meer informatie kunt u zich tot ons wenden via:
Tel: 045-5670337                 Mob: 06-55557590                 Fax: 045-5671165

choentechniek Vijgen-Deckers

HET STEUNPUNT
VOOR UW ORGANISATIE !

Ruime ervaring in uw branche

Tilburgseweg 42 • 5066 BV Moergestel • Telefoon  013 - 513 60 36 • Fax  013 - 513 60 37
E-mail  info@vandampartners.nl •  Website  www.vandampartners.nl
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Op 14 januari 2004 stonden vijf orthopedisch schoentechnici van
Smeets en Zonen gereed om 24 leden van de Nederlandse Vereni-
ging van Podotherapeuten te ontvangen. Directeur Thijs Smeets
had o.a. als doelstelling om de mogelijkheden tot samenwerking
met de podotherapeuten in de regio te verkennen.

Het programma bestond uit drie voordrachten en een rondleiding
door het bedrijf. Thijs Smeets presenteerde een verhaal over de
historie, de producten en diensten van het bedrijf. Hierna volgde
Hans Emmen, orthopedisch schoentechnicus. Emmen ging in zijn
verhaal op zoek naar producten die de orthopedisch schoentechni-
cus (=OS) levert en die aanvullend zouden kunnen zijn voor het
werk van de podotherapeut. Daarna volgde de presentatie van dr.
Sanders die zich hierbij als een “bruggenbouwende” partij
profileerde.

Sanders denkt dat er valkuilen zijn die een goede samenwerking
tussen podotherapeut en OS in de weg kunnen gaan staan. Er kan
traditioneel een soort imago zijn ontstaan van “samenwerken met
een schoenmaker (of juist andersom: podotherapeut) dat hoort
niet”. Daarnaast gebruiken beide disciplines andere terminologie.
De OS heeft het bijvoorbeeld over “hallux valgus”, de podothera-
peut over “hallux abducto valgus”. Beide disciplines nemen andere
theorieën als uitgangspunt. De OS heeft bijvoorbeeld een directe
beïnvloeding van de drukverdeling als hoogste doel, terwijl de
podotherapeut ook de neutrale positie van de voetwortel als voor-
waarde van goed functioneren hanteert. De podotherapeut heeft
vaak ook een andere zienswijze over hoe de drukverdeling onder
metatarsaalkopjes beïnvloed moet worden. Deze verschillen hoe-
ven geen problemen op te leveren maar al te gemakkelijk kunnen
traditie, terminologie en theorie tot misverstanden en irritaties 
leiden.

Op basis van een brainstormsessie werden de verschillende belan-
gen die een rol kunnen spelen bij het opbouwen van samenwer-
king tussen podotherapeut en OS geïnventariseerd. Enkele van de
genoemde redenen om WEL te kiezen voor samenwerking zijn: 
Bij “moeilijke” gevallen kan je elkaar aanvullen met expertise of
producten. De combinatie van producten (bijv. siliconen orthese +

orthopedisch schoeisel) maakt de behandeling effectiever. Een
podotherapeut kan als “vangnet” dienen bij diabeten. Een podo-
therapeut heeft een aantal producten als voorlopige therapie die
snel geleverd kunnen worden, in afwachting van speciaal schoei-
sel. De klanttevredenheid zou vergroot kunnen worden door een
totaalpakket aan te bieden, ten aanzien van producten, diensten
en multidisciplinair overleg. Indien een behandelaar een team-
worker of een grenzenverlegger is zal hij ook de samenwerking
willen opzoeken.
Er werden ook redenen om juist NIET samen te willen werken
benoemd. Enkele voorbeelden zijn: De andere discipline heeft een
andere benaderingswijze. Of, toch verschillende soorten patiënten,
waardoor geen indicatie voor beide disciplines bestaat. Onbekend-
heid met mogelijkheden van de andere discipline. De behandelaar
heeft geen behoefte aan samenwerking omdat hij denkt het mees-
te zelf naar tevredenheid op te kunnen lossen. Ook de angst dat
de persoonlijke onvoldoende expertise zichtbaar wordt bij anderen
kan een rol spelen. Of indien de behandelaar een individualist of
introvert is kan hij de samenwerking willen mijden.
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Op 14 januari 2004 stonden vijf orthopedisch schoentechnici van Smeets en Zonen
gereed om 24 leden van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten te ontvangen.
Directeur Thijs Smeets had o.a. als doelstelling om de mogelijkheden tot samenwerking
met de podotherapeuten in de regio te verkennen.

Tekst: Dr. A.P. Sanders, revalidatiearts academisch ziekenhuis Maastricht
Foto: M.B.A. van Asselt

Samenwerking tussen

podotherapeut en

orthopedisch schoentechnicus?

Deze tekst is gebaseerd op een artikel in PodoSophia, Vakblad voor
Podotherapie, maart 2004.
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Hoe ben je in Canada terecht gekomen? 
In 1983 kreeg ik een baan aangeboden bij een ziekenhuis in Regina,
Saskatchewan en had ik geen idee waar ik terecht zou komen. Ik
was al twee keer op vakantie geweest in Canada. Het Regina is
van oudsher een Veterans Hospital (Militair) waar revalidatie servi-
ces aangeboden werden voor oud militairen. Zij hadden iemand
nodig en waren bereid om te helpen met emigratie. Ik was 26 jaar,
vrijgezel en wat rusteloos. Het emigreren zag ik als een groot avon-
tuur. Ik was bereid het risico te nemen omdat ik toch alleen voor
mezelf hoefde te zorgen. Mocht het niet lukken kon ik altijd terug
naar Nederland. In dat ziekenhuis heb ik zes maanden gewerkt.
De orthopedisch maatschoenmakerij was niet erg modern en voor
dat ik het wist bevond ik me in een job classification dilemma met
de vakbond. De schoenmakers die daar al jaren werkten, verdien-
den veel minder dan de bandagisten en prothese makers. Na een
paar weken werken, bleek mijn kennis op hetzelfde niveau te lig-
gen als de bandagisten en prothesemakers. Ik besloot er verder
geen energie in te steken, omdat ik toch niet in Regina zou blijven. 

Hoe ben je in Red Deer terecht gekomen?
Na anderhalve maand ontmoette ik Judy-Ann die ook tijdelijk in
Regina was. Ik vernam dat in de provincie Alberta orthopedische
maatschoenen door het ziekenfonds vergoed werden en in
Edmonton zat een Nederlandse orthopedische maatschoenmaker:
Van Santen Special Shoes. Het bleek dat Fred Van Santen net over-
leden was. Zijn zoon Peter Van Santen had het bedrijf overgeno-
men, maar was hier qua vakkennis nog niet klaar voor. Ik werd
meteen door hem aangenomen. In april 1984 vertrokken Judy-
Ann en ik samen naar Alberta. Judy-Ann had inmiddels een baan
als dietiste in Red Deer. Na negen maanden voor Peter Van Santen
in Edmonton gewerkt te hebben, ben ik in maart 1985 voor
mezelf begonnen in Red Deer. Juist in deze plaats omdat hier een
inrichting voor geestelijk en lichamelijk gehandicapten staat waar
1500 patiënten wonen. Mijn ervaring met Groot Schuilenburg in
Apeldoorn vertelde me dat hier veel maatschoenen nodig waren.

Hoe groot is het handelsgebied van
jouw bedrijf ?
We werken door het gehele land. Canada is erg groot. Met de auto
doe ik er ongeveer een week over om van Vancouver naar Halifax
te rijden. We hebben naast het bedrijf in Red Deer een eigen filiaal
in Calgary. Toen ik in 1985 in Red Deer ben begonnen ben ik

meteen een dag per week naar Calgary gegaan om daar clinic te
doen. Dit doe ik nog steeds. Zestig procent van onze productie is
werk van derden. Dit betekent dat wij gipsen aangeleverd krijgen
van diverse clinicians. Dit kunnen podiatist (voet doctors) zijn,
orthotist (bandagisten) of pedothist (podologen). 
Heb je jouw Nederlandse manier van werken moeten aanpassen?
Toen ik in 1985 begon dacht ik dat je absoluut geen maatschoe-
nen kon maken zonder zelf de patiënt te zien en het accepteren
van het werk van derden was naar mijn mening onmogelijk. Dan
kom je erachter dat diverse bedrijven in Amerika wel op deze
wijze werken. De kwaliteit en ooglijkheid van deze schoenen is ver
beneden het peil dat we in Nederland gewend zijn. Toch hebben
deze bedrijven succes en maken veel maatschoenen of Custom
Molded Shoes”. Dus dacht ik als zij het kunnen, moet ik dat ook
kunnen! Met de opkomende CAD/CAM technologie en veel lef heb
ik langzamerhand een redelijk bedrijf opgebouwd. Op dit moment
hebben wij in elke provincie diverse clinicians, die afgipsen vol-
gens mijn measuring and casting procedures. Ik moet toegeven
dat de gipsen die ik aangeleverd krijg, vaak erg slecht zijn qua
opstelling en correcties. Het Cad/Cam systeem dat ik gebruik voor
het maken van mijn leesten geeft me de mogelijkheid om toch
een redelijke leest te produceren. De plastic passchoen is een
enorme uitkomst. De clinician kan met zijn patiënt pasform
controleren en tegelijkertijd zien wat eventueel fout is gegaan bij
het afgipsen. Deze procedure is echt een selling feature omdat
andere bedrijven dit nooit doen.

Wat zijn de verschi l len op orthopedisch
schoentechnisch gebied tussen Neder-
land en Canada?
In Canada wordt veel gewerkt met sportschoenen en semi-ortho-
pedische (depth shoes) schoenen. Een dame op leeftijd met een
hallux valgus en hamertenen trekt al snel een paar New Balance
runners aan. Ik zie mijn moeder in Nederland dat niet doen. Een
ander groot sociaal verschil is dat men hier overal met de auto,
voorzien van een handicapplaatje, naar toe gaat. Men parkeert
voor de deur, stapt in auto vanuit de aangebouwde garage en stapt
voor de winkel uit en hobbelt naar binnen. In Europa zijn schoen
veel meer een transportion method. Toch zie ik hier veel zware
orthopedie. De diabetische voet is jammer genoeg de grootste
markt hier. North american obesity is hier de oorzaak van.

In 1983 vertrok Johan Steenwijk op 26-jarige leeftijd naar Canada en in 1985 startte hij na een
aantal omzwervingen zijn bedrijf Steenwyk Custom Shoes and Orthotics Ltd. in Red Deer.
Inmiddels heeft het bedrijf 11 medewerkers, waarvan 2 administratief personeel, 1 C. Ped C, 1 C
Ped Tech, 2 Schachtenstikkers, 4 Onderwerkmakers, 1 Supplement- en leesten frezer. Zelf werkt
Steenwijk ook mee.

Door: Mariska van Vondelen

Over de Grens
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Je werkt met Shoe Customization.
Kun je uitleggen wat dat inhoudt?
Shoe customization bevat een heel breed leestenpakket waarmee
we de juiste leest selecteren. Op dit moment hebben we heren-
leesten voor een geklede schoen in negen verschillende wijdtecij-
fers. Het standaard pakket loopt van maat 5.5 tot 15 UK en loopt
van wijdte F tot M. Voor de diabetische voet hebben we een breed
assortiment leesten ontwikkeld waar een 10 mm dik supplement
in past. Deze leesten lopen van maat 2.5 tot 15 UK in wijdte F tot
L. Alle leesten zijn ingescand en verwerkt in een Matching System.
De voet wordt gescand en de maten komen meteen naar voren.
Het matching system bekijkt de maat en selecteert de best
passende leest. Daarna wordt het model en de verdere uitvoering
gekozen. De leesten staan in Azië bij de fabrikant. De gegevens
worden doorgegeven en de schoen wordt gemaakt. Dit geeft ons
de mogelijkheid om de rechter- en linkervoet individueel te
beschoeien. Mocht er geen passende leest in het standaardpakket
zitten dan kunnen de leest aan passen met de software. Deze
leestdata worden per e-mail opgestuurd en de fabrikant maakt de
leest. Op deze wijze kunnen we de geklede herenschoenen en de
diabetische schoenen leveren. In North America’s obesity brengt
een epidemic in diabetics met zich mee. Customization voor de
diabetische voet is jammer genoeg een nieuwe markt. Voor zwaar-
dere orthopedie kunnen we in de toekomst ook in Azië terecht.
Het ontwerp van de leesten en patronen komen wel hier vandaan.
Het frezen van de leesten, schachten en onderwerken maken
wordt uitbesteed.

Hoe zie je de ontwikkeling van het
bedrijf ?
Zelk maak ik leesten en patronen met CAD/CAM. De laatste twee
jaar heb ik 70 procent van mijn personeel moeten vervangen. 
Het leesten en patronen maken is nog steeds mijn verantwoorde-
lijkheid. We produceren ongeveer 16 tot 20 paar per week. Het
gebrek aan vakbekwaam personeel beperkt de groei van het
bedrijf. Het nieuwe Customization program geeft ons nieuwe
mogelijkheden voor de toekomst. Vorum Research in Vancouver
heeft soft- en hardware voor het leestenmaken-programma. Ik
werk al jarenlang met Vorum en was het eerste bedrijf met een
volledig CAD/CAM leestenmaken programma. Je kunt wel zeggen
dat mijn bedrijf het BETA testbedrijf is voor alle nieuw ontwikkelde
‘Leesten en Steunzolen CAD/CAM’. 

Wat kosten orthopedische schoenen in
Canada?
Orthopedisch Maatschoen kosten tussen de $1.200 en $2.000. 
Het ziekenfonds hier is provinciaal. De provincie Alberta vergoedt
één paar orthopedische maatschoenen. Zij hebben bepaalde crite-
ria voor maatschoenen. Zelfs als een doctor deze schoenen voor-
schrijft moet ik nog zelf machtigen. Veel mensen hebben een
privé-verzekering. Workers Compensation Board vergoedt orthope-
disch schoeisel voor werknemers die hun voet door een werk
ongeluk een deformatie gekregen hebben en Alberta Health Care
vergoedt ook één paar schoenen per jaar. 

Hoe denken de Canadezen over orthope-
dische schoenen?
Ze zijn terughoudend. Ze associëren de schoenen met Franken-
stein-schoenen. Mijn succes is toch te danken aan het feit dat de
schoenen die wij maken goed ogen. Mijn modellen zijn voor
Noord Amerika aangepast en zullen in Europa echt niet aanslaan.

Andersom zullen de Nederlandse modellen hier niet aanslaan. Het
fenomeen orthopedische schoenen is gewoonweg niet zo bekend
hier. Tenzij ze ermee in aanraking komen. 

Meer info: www.steenwyk.com

Adres: 
7-7727-50 Avenue
Red Deer AB
T4P 1M7
Canada

25 jaar Grol  Wageningen
Vorig jaar vierde Grol Orthopedische Schoentechniek
te Wageningen zijn 25-jarig bestaan. Dit werd gevierd
met een reisje met het gehele personeel met partner
(12 man) naar Berlijn. Carlos Grol heeft gedurende die
25 jaar veel meegemaakt. Het bedrijf is begonnen in
een garagebox, waarna naar een klein pandje in een
winkelstraat werd verhuisd. Nu zit Grol Orthopedische
Schoentechiek in een monumentale villa uit 1874.
Carlos Grol kwam met zijn werk al 10 jaar geleden op
de televisie. In het programma Klokhuis heeft hij in
twee uitzendingen uitleg gegeven over het werk van een
orthopedische schoenmaker. Hij bracht met deze uitzendin-
gen de orthopedische schoentechniek onder de aandacht
van een groot aantal jeugdige (en oudere) kijkers.
Carlos Grol is zeer dankbaar voor de samenwerking van de
afgelopen 25 jaren met de medewerkers, die echte specialis-
ten zijn op hun gebied. Maar ook voor de samenwerking
met de specialisten in het ziekenhuis en met andere discipli-
nes. Hij is trots op zijn slogan: Grol maakt lopen weer leuk.



Een bedrijf dat regionaal toonaangevend werkt op het gebied van orthopedisch schoeisel, voet- en schoentechnische verzorging.

Zoekt op korte termijn een:

Orthopedisch schoentechnicus
W e r k z a a m h e d e n :
Uw werkzaamheden zullen bestaan uit paskamerwerkzaamheden en alle daarbij horende activiteiten. Tevens verwachten wij van u
technische kwaliteiten, waaronder het vervaardigen van leesten en orthopedische voorzieningen, u voelt verantwoordelijkheid voor
de producten, die u en uw collega’s produceren, u bent zelfstandig en kunt in teamverband werken, bent representatief, creatief en
u beschikt over ervaring.

Herkent u zich in dit profiel, dan bieden wij u een uitdagende en afwisselende functie met veel toekomstmogelijkheden bij 
Kemerink Orthopedie b.v.

S o l l i c i t a t i e p r o c e d u r e :
Bent u geïnteresseerd in deze functie, stuur dan uw sollicitatiebrief, voorzien van CV aan:

Kemerink
Orthopedie t.a.v. dhr. J.T.M. Haagen

Radewijnsstraat 8 • 8022 BG Zwolle • Telefoon 038 - 453 13 37
www.kemerink.nl • e-mail: info@kemerink.nl

Orthopedisch schoeisel • Semi-orthopedisch schoeisel • Steunzolen • Correctiezolen • Podo posturaal therapie • Pedicure • Loophulpen • Aanpassing
(sport)schoeisel • Levering via alle zorgverzekeraars
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Hoe staat het met de relatie tussen de
orthopedisch instrumentmaker en de
orthopedisch schoentechnicus?
“Goed. In mijn ervaring gaat die samenwerking altijd goed. Je komt
natuurlijk vaak dezelfde gezichten tegen en na een tijdje weet je wat je
aan elkaar hebt. De afspraken die we maken zijn meestal mondeling
en dat gaat prima. Het is een kwestie van inzicht krijgen in het werk
van de ander. Dat ontwikkel je door te luisteren naar elkaar en ook
door uit te leggen wat je wilt. Als wij bijvoorbeeld een beugel aan de
schoen moeten maken, dan is het fijn als de orthopedisch schoentech-
nicus eerst de binnenschoen maakt. Hierover gipsen we. De binnen-
schoen kan terug naar de cliënt en de orthopedisch schoentechnicus
maakt vervolgens de buitenschoen met de juiste ruimte voor de
beugel. Dit traject is erg efficiënt.”

Komt het vaak voor dat u met de ortho-
pedisch schoentechnicus samenwerkt?
“Op deze manier maken wij gemiddeld zo’n vijftig gecombineerde
producten per jaar. Wij hebben dubbele spreekuren, waarin we samen
met de orthopedische schoentechnicus en de revalidatiearts, cliënten
zien. Ook hebben we te maken met de rolstoelleveranciers, personeel
van de verpleeghuizen en ergotherapeuten. Ons werk is niet klaar,
zodra het instrument is afgeleverd. We besteden veel tijd aan nazorg.
Voorbeeld: Als de stand van een voetsteun van een rolstoel niet staat
afgesteld in overeenstemming met de stand die in de schoen verwerkt
is, dan zal de schoen of beugel in de verkeerde positie worden
gedrukt. Hetgeen dus problemen veroorzaakt met de schoen c.q.
beugel. Terwijl de daadwerkelijke oorzaak bij de positie in de rolstoel
ligt. We zijn dus constant in overleg.”

Hoe is  de positie van kleine bedrijven in
verband met de deregulering?
“De financiële positie van de zorgverleners staat onder druk en de
tarieven dus ook. We hebben te maken met de afstand tussen zorgin-
koop en zorg verlenen. Deze wordt steeds groter. Met name doordat de
zorginkoop door inkopers gebeurt. Zij zijn meer bezig met inkopen dan
zorgverlenen. In de onderhandelingen moet ik steeds het emotionele
verhaal vertellen in plaats van het rationele. Ik merkt dat de betrok-
kenheid van de verzekeraar minder is geworden. De verzekeraar leeft
steeds meer naar de letter van de wet. De pakketten worden kleiner,
maar de verzekerden denken nog steeds dat zij hetzelfde vergoed
krijgen als vroeger. En telkens weer moeten wij dat slechte nieuws 
aan de cliënt vertellen.”

Wat zijn de laatste ontwikkelingen op
het gebied van de orthopedische
instrumentmakers?
“Momenteel zijn, naast de pneumatische en hydraulische knieën, de
elektronische kniesturingssystemen in opmars. Deze techniek is volop
in ontwikkeling. Vroeger stelde we een knie af met een schroeven-
draaier en nu doen we dat met de nieuwste techniek door het gebruikt
van een laptop. De computer is niet meer weg te denken. Met de
nieuwste software is, na het invoeren van enkele maten, een koker
voor een been driedimensionaal te bekijken. Deze gegevens sturen we
per e-mail op en de fabrikant maakt de juiste koker. Vroeger maakten
we een knie van een stuk hout. Nu maken we de verbinding tussen de
componenten en de cliënt. De juiste uitlijning gebeurt in de orthopedi-
sche instrumentmakerij.”

Ger Kramer (56) is samen met compagnon Frans van Zaanen eigenaar van Kamer & van Zaanen,
orthopedisch instrumentmakers in Amsterdam. Kamer verzorgt spreekuren op een aantal loca-
ties. Hij werkt vaak samen met orthopedische schoentechnici die hij al lang kent. “Je bouwt een
relatie op, waarbij ieder elkaar de ruimte geeft. In ieders vakgebied, maar ook letterlijke ruimte
in de schoen.”

Door: Mariska van Vondelen

Interview met Ger Kamer, orthopedisch 

instrumentmaker bij Kamer & van Zaanen
Elkaar de ruimte geven, letterlijk en figuurlijk, werkt!

Verwant bedrijf 



OIM Groep is een
vooraanstaand orthopedisch

technisch bedrijf met zowel
orthopedische schoen- als
instrumentmakerijen. OIM-
Groep heeft vestigingen in

Almere, Amsterdam, Arnhem,
Assen, Beetsterzwaag,
Dokkum, Ede, Emmen,

Groningen, Haarlem, Haren,
Hoogeveen, Leeuwarden en

Winschoten. Deze vestigingen
hebben een grote mate van

zelfstandigheid binnen de
kaders die vanuit OIM Holding

zijn aangegeven. 

Voor OIM Kooistra te Leeuwarden en OIM Groningen, zoeken wij,
wegens uitbreiding van ons team, een

Orthopedisch Schoentechnicus m/v
(100% - 38 uur)

Functie-omschrijving
In deze functie ligt de nadruk op paskamerwerkzaamheden. Deze werk-
zaamheden bestaan uit het adviseren en aanmeten van orthopedische
schoenen en orthopedisch schoentechnische hulpmiddelen en het passen,
zonodig corrigeren van orthopedische schoenen. Het maken van werkop-
drachten en ondersteunen in de productie behoren ook tot het takenpakket.

Functie-eisen
Je bent gediplomeerd orthopedisch schoentechnicus of zit in de laatste fase
van de opleiding en hebt ervaring in het paskamerwerk. Je hebt goede soci-
ale vaardigheden en je inlevend vermogen is goed ontwikkeld. De bereid-
heid tot samenwerking heb je hoog in het vaandel staan. Je bent een team-
speler die gemakkelijk contacten legt en een hulpvaardige houding heeft. Je
mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is goed. Door je gevoel
voor voortgang en kwaliteit van processen straal je professionaliteit uit. Je
bent zelfstandig ingesteld en hebt een stevige, pro-actieve persoonlijkheid
die klant- en resultaatgericht is en in staat is prioriteiten te stellen.

Wij bieden
OIM biedt je een interessante functie in een organisatie die daadwerkelijk in
beweging is. Het betreft een full time dienstverband voor onbepaalde tijd.
De CAO Schoentechniek is van toepassing. Daarnaast kun je rekenen op
goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een goede pensioenregeling,
kinderopvang, spaarloonregeling, pc-privé-regeling en een fietsenplan.

Informatie en sollicitatie
Voor inlichtingen kun je bellen met de heer E. Heuvink, Hoofd
Orthopedische Schoentechniek, telefoon 050-599 59 28. Wanneer deze
functie je aanspreekt, kun je reageren door het sturen of mailen van een
sollicitatiebrief met curriculum vitae naar OIM Holding, t.a.v. mevrouw M.
Kok, personeelszaken, Postbus 112, 9750 AC Haren, e-mail: m.kok@oim.nl

www.oim.nl

Orthopedisch Schoentechnicus m/v
(100% - 38 uren)
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18 juni 2004
Seminar Elektronische blauwdruk en ISO
Deelname: gratis.
Meer informatie: www.josamerica.com. Tel. 073 – 511 91 23
(Arjan van Eijk)

18 – 20 juni 2004
Duits-Oostenrijks-Zwitsers Congres voor sportorthopedie en
sporttraumatologie.
Plaats: München.
Meer informatie: Interkongress GmbH, tel. 0049 761 696 99 14; 
e-mail: gots@intercongress.de 

02 juli  2004
Extra seminar Biomechanica en voetdrukmeting
Zie 23 april 2004

1-6 augustus 2004
ISPO Congress 2004
Organisator: ISPO Congress Secretariat
Programma: nog niet definitief vastgesteld.
Meer informatie: ISPO Congress Secretariat, B 128 The Roal
Garden Hotel, 69 Mody Road, Tsimshatsui East Kowloon, Hong
Kong. E-mail: ispo@pctourshk.com. 
Website: www.polyu.edu.hk/ispo2004. 

3 september 2004
Seminar Digitale Leesten- en schachtenvervaardiging
Deelname: gratis.
Meer informatie: www.josamerica.com. Tel. 073 – 511 91 23
(Arjan van Eijk)

10 en 11  september 2004
Symposium over kinderorthopedie.
Thema: jeugd en sport. 
Plaats: Zentrum für Lehre und Forschung van de Universiteit
van Basel.
Meer informatie: tel. 0049 221 801 10 00
Website: www.comed-kongresse.de. 

16 – 19 september 2004
Internationale Schoenenbeurs te Düsseldorf.

17 september 2004
Seminar Paskamerinrichtingen
Deelname: gratis.
Meer informatie: www.josamerica.com. Tel. 073 – 511 91 23
(Arjan van Eijk)

Evenementen
1 oktober 2004
Seminar Stof- en dampafzuiging
Deelname: gratis.
Meer informatie: www.josamerica.com. Tel. 073 – 511 91 23
(Arjan van Eijk)

19 – 24 oktober 2004
Duits Orthopedisch Congres.
Plaats: Berlijn.
Meer informatie: Interkongress GmbH; tel. 0049 611 977 66
20; 
e-mail: info@intercongress.de; website: www.intercongress.de. 

1  oktober 2004
Seminar Stof- en dampafzuiging
Deelname: gratis.
Meer informatie: www.josamerica.com. Tel. 073 – 511 91 23
(Arjan van Eijk)
5 november 2004
Open dagen voor de orthopedische schoentechniek,
orthopedietechniek en podotherapie
Plaats: Jos America Machines BV te Vlijmen
Deelname: gratis.
Meer informatie: www.josamerica.com. Tel. 073 – 511 91 23
(Arjan van Eijk)

5 november 2004
Open dagen voor de orthopedische schoentechniek, orthope-
dietechniek en podotherapie
Plaats: Jos America Machines BV te Vlijmen
Deelname: gratis.
Meer informatie: www.josamerica.com. Tel. 073 – 511 91 23
(Arjan van Eijk)

15 november 2004
Jaarcongres voor de Podologie/Podo-Expo.
Plaats: Educatorium, Universiteit van Utrecht
Thema: Voorvoetpathologie 
Organisatie: Landelijk Overkoepelend Orgaan voor de
Podologie (Stichting LOOP)
Deelname: 80 Euro voor (buitengewone) leden van de Stichting
LOOP en 90 Euro voor niet-leden.
Informatie: Stichting LOOP, www.loop.nl; tel. 0522-458544;
fax: 0522-242918; 
e-mail: info@loop.nl

21 november 2004
Open dagen voor de schoenreparatie
Plaats: Jos America Machines BV te Vlijmen
Deelname: gratis.
Meer informatie: www.josamerica.com. Tel. 073 – 511 91 23
(Arjan van Eijk)
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is dan ook een van de pijlers van de orthopedische werkplaatsen.
Statiek en dynamiek, het beoordelen van voeten en looppatronen
is de vakman op het lijf geschreven wat hem bij uitstek geschikt
maakt tot degene die hiermee een antwoord geeft op de vele voet-
afwijkingen. Ook de orthesen horen thuis in het boeiende vak van
de schoentechnische specialist. 
Hoofdstuk 4 geeft hieraan ruime aandacht met de ondersteuning
van veel duidelijke foto’s en tekeningen. Het laatste hoofdstuk gaat
over prothesen. Hier worden diverse prothesen getoond waarbij
verschillende technische mogelijkheden worden belicht. Ook hier
heeft de kunststof een belangrijke plek veroverd. Door deze tech-
nieken zijn orthesen steeds vaker mooi en sterk te maken. Dit
alles ten gunste van de klant – patiënt die er mee loopt. 

Bij alles wat we doen en maken blijft uiteindelijk de klant de spil
van ons werk. Het moet passen, het moet de situatie verbeteren,
het moet er mooi uitzien en ook nog betaalbaar zijn. De klant is
waar het allemaal om draait en aan het einde van zo’n mooie
serie boeken is het goed dit nog eens te benadrukken. In ons
enthousiasme voor ons geweldig mooie en boeiende vak moeten
we ons steeds bewust zijn van de reden waarom en voor wie we
dit doen.

Veel dank aan alle samenstellers van deze prachtige serie boeken. 
Ook dank aan de N.V.O.S. die dit initiatief nam.

Het boek is het zesde en laatste deel in de serie Orthopedische
Schoentechniek, uitgegeven in opdracht van de NVOS door De Dienst
B.V. te Den Bosch. Prijs 50 Euro

Boek op de plank
Nummer 6 uit de serie “orthopedische schoentechniek” is uit. De
serie heeft duidelijk een eigen plek gekregen binnen de vakgroep
en is door vorm en uitvoering een pronkstuk in uw boekenkast,
maar nog belangrijker, het is een aanwinst voor het kennisniveau
en is een uitstekend middel om ons mooie vak uit te dragen.  De
titel is ‘orthopedische schoenvoorzieningen’ en zal velen weer het
nodige leesplezier bezorgen. Door het boek bladerend zie je al
snel welke verscheidenheid aan oplossingen en aanpassingen er
mogelijk zijn. Aan dit boek hebben veel mensen een bijdrage gele-
verd en veel anderen hebben een inspanning geleverd om dit op
papier te zetten. In de lijst van medewerkers van deze serie zien
we een aantal terugkerende namen, wat al iets zegt over de door
hen geleverde inspanningen. Aan allen die zich hebben ingezet
om deze fraaie serie tot stand te brengen wil ik ‘dank je wel’ zeggen.

Opvallend aan dit boek is de keuze van onderwerpen. Het boek
draait om aanpassingen, correcties en aanvullingen aan schoenen
terwijl het merendeel van de schoenen confectieschoenen zijn. Dit
idee sluit aan bij de gedachte van verzekeraars die graag zien dat
geboden oplossingen zo eenvoudig mogelijk gedaan worden en
met een laag kostenplaatje (O.V.A.C.). Naast de verzekeraar is de
klant de belangrijkste spil in het verhaal. Degene die een voet- of
loopprobleem heeft wil natuurlijk goed geholpen worden maar zal
ook zo mooi mogelijk geholpen willen worden. Als een orthopedi-
sche schoen niet noodzakelijk is, is een confectieschoen een
mooie oplossing. De confectieschoen is als regel een mooie
schoen en met een aanpassing is de gebruiker(ster) dan goed
geholpen. Als vakman vragen deze oplossingen soms extra creati-
viteit omdat de te maken correcties moeten worden toegepast in
bestaande schoenen waar de mogelijkheden vaak beperkt zijn.

De kunstmatige afwikkeling wordt als eerste vernoemd en komt
vaak voor. Er zijn veel zaken mee te beïnvloeden zoals snelheid,
richting en drukverdeling, enz. Veel mensen kunnen mede dankzij
de afwikkelrol goed lopen. Hierbij is kennis en inzicht van de
vakman die hem monteert van wezenlijk belang. Na de afwikke-
ling komt de hakaanpassing aan de orde. De diverse vormen en
bijbehorende functies worden helder beschreven en afgebeeld.

Zo is er ook een hoofdstuk over de binnenzoolaanpassingen met
verhogingen, verlagingen, verstijvingen, wiggen en steunen waar-
door de functie verbeterd wordt. Deze aanpassingen worden voor-
al in de schoen gemaakt waardoor ze niet of minder zichtbaar
zijn. Dit heeft voordelen voor de klant, maar de vakman moet het
zo maken dat de oplossing functioneel is en ook nog plaats aan de
voet biedt in de schoen. Eenzelfde werkwijze geldt ook voor het
laatste deel van het eerste hoofdstuk waar aandacht gegeven
wordt aan versterken en druk ontlasten en nieuwe sluitingen zoals
bijvoorbeeld een T-leer. 

Hoofdstuk 2 en 3 gaan vooral over voetbedden in confectie- en in
orthopedische schoenen. Hierover is veel te vertellen en de schrij-
vers laten dan ook vele varianten zien. Nieuwe technieken komen
aan bod evenals de vele materiaalsoorten die mede het doel bepa-
len van de zool. Het specialisme van de goed passende steunzool
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