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Niets uit dit blad mag, op welke wijze dan
ook, worden overgenomen, dan met
schriftelijke toestemming van de uitgever.
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I N N O V A T I E V E

O R T H O P E D I S C H E

S C H O E N T E C H N I E K

Flexibele instelling?
In een bedrijf met ruim 100 jaar ervaring in maat- en orthopedisch schoeisel, draagt een jong en
gemotiveerd team zorg voor het produceren en afleveren van hoogwaardige schoentechnische
producten. Om een blijvende kwaliteit en service te kunnen garanderen zijn wij op zoek naar een
nieuwe enthousiaste collega die met gevoel voor dienstverlening mee wil werken aan een
passende ondersteuning voor onze producten en klantenkring.

Leestenmaker
Aanmeter m/v

m/v

Bent u geïnteresseerd? Neem dan z.s.m. schriftelijk contact op met:
George In der Maur
Orthopedische Schoentechniek
T.a.v. Dhr. George In der Maur
Kon. Wilhelminaweg 495
3737 BG Groenekan
info@indermaur.nl

www.indermaur.nl

WOORD VOORAF

AAN-GE-NAAM (bn)

1 genoegen verschaffend => aardig, deugddoend, ﬁjn, goed,
lekker, leuk, plezant, plezierig, prettig, verfrissend, zoet;
<=> onaangenaam

Van Dale geeft een zeer positieve uitleg van het bijvoeg- van lezers weten wij immers wat hen aanspreekt. Het
lijk naamwoord. Dat schept aardig wat verwachtingen.

betreft de problemen met de door zorgverzekeraars
aangeboden overeenkomsten. Velen onder u hebben

Allereerst maar even voorstellen. Voor diegenen die mij hier als ondernemer in de zorg regelmatig mee te maken.
nog niet kennen: ik ben Wim Kaptein, 35 jaar, alweer Onze bedrijfstak moet in no-time naar een ‘echte’ markt
15 jaar ofﬁcieel werkzaam in de orthopedische schoen- getransformeerd worden waar marktwerking de prijs
technische branche. Daarvoor, in de vele vrije uurtjes moet gaan drukken en de kwaliteit moet verbeteren.
die je als scholier hebt, ‘hand- en spandiensten’ verricht Daarbij gebruiken veel verzekeraars hun macht om
in het bedrijf van mijn vader waar ik me sinds 9 jaar leveranciers onder druk te zetten. Guus Linneweever
mede-eigenaar van mag noemen. Daarnaast ben ik geeft hierop zijn visie in zijn ingezonden brief. Ik hoop
inmiddels bijna 6 jaar bestuurslid van de NVOS en ben dat meer leden in de toekomst zullen reageren op prikik actief in diverse werkgroepen van de branchevereni- kelende zaken die aan de orde komen in het vakblad.
ging. Daarbij vanaf dit nummer de hoofdredacteur van
uw vakblad. Aangenaam!

Verder zijn er vele belangrijke ontwikkelingen in onze
branche waar wij u graag over informeren bijvoorbeeld

De redactie waar ik ongeveer 2 jaar geleden in terecht over de toekomstige koers van de NVOS. U heeft hier
kwam voelt goed. In de vergaderingen werken we als op diverse bijeenkomsten en in de column van Piet de
een hecht team met veel plezier aan de inhoud van Ruiter in het vorige nummer kennis van kunnen nemen.
een vakblad dat alweer 25 jaar geleden de eerste keer Verder de vaste onderdelen zoals het forum, een aanveruit de persen kwam rollen. Olav Toornend bouwde de want beroep en natuurlijk veel nieuws vanuit het secreafgelopen 13 jaar het vakblad uit tot wat het nu is. Het tariaat. Daarnaast kunt u lezen dat Paul Buchrnhornen
was Olav die mij bij de redactie haalde en mij onlangs wel een heel plezierige vorm van ontstressen heeft! Ook
vroeg het voorzitterschap van de redactie van hem op het medische vlak is er voldoende weer leesvoer.
over te nemen. Dat is voor mij een mooie uitdaging en Professor Onvlee pleit dit keer voor een aantal oude,
ik heb het stokje van hem overgenomen. Wij, ik spreek veelal vergeten, schoentechnieken.
hier namens de gehele redactie, gaan zorgen dat jouw
inspanningen in het verleden een goed vervolg zullen In het laatste deel over de orthopedische schoentechvinden! We hebben als redactie inmiddels afscheid van niek en de computer, leest u hoe u veilig een netwerk
hem genomen met een lekker etentje. Olav je was zeer kunt installeren en onderhouden. Ook in het dagelijks
prettig gezelschap.

leven is een goed netwerk met de mensen om u heen
onmisbaar. Met 10 nuttige tips voor een ﬁjne vergade-

Het kan u niet ontgaan zijn dat ons blad een nieuw ring, hopen wij u ook hierbij de nodige ondersteuning
jasje heeft gekregen. Naast een nieuwe voorzitter dus te geven.
ook een nieuw gezicht voor het vakblad. De inmiddels
bekende verfrissende huisstijl van de NVOS moet ook Het schaft mij genoegen u veel leesplezier toe te
het vakblad een nieuw elan gaan bezorgen. Ik hoop dat wensen!
het u als lezer zal bevallen en dat u het bijzonder leuk
zult vinden het vakblad te blijven lezen.

Wim Kaptein
Voorzitter redactiecommissie Orthopedische Schoentechniek

Het deed de redactie deugd dat er een interactie kwam
op het interview uit het vorige vakblad. Door reactie
ORTHOPEDISCHE SCHOENTECHNIEK
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VAN DE VOORZITTER

BE GOOD AND TELL IT

“Be good and tell it”. Een bekende slagzin van Philips, die geldt voor meer producten dan alleen elektronica. Ook voor onze branche dus. Zorg dat je een goed product aanbiedt en laat dat voortdurend weten.
Met dat eerste deel van de slagzin lukt het wel, maar met het tweede deel hebben we moeite. De reden
kennen we: onze gereguleerde markt met collectieve afspraken in het verleden had geen stevige marketing
tools nodig. Vakmanschap was meesterschap en dat moest voldoende zijn.

Deregulering, marktwerking en het nieuwe zorgstelsel Vervelender nog dan voor onze
hebben daar verandering in gebracht. Niet alleen ontstaan leden, die zich kwaad maken over
nieuwe samenwerkingsvormen, ook nieuwe concur- dit soort stoten onder de gordel,
renten dienen zich aan, aangelokt door onze groeimarkt. is deze stemmingmakerij voor de
Daar is niets tegen; sterker nog: concurrentie-impulsen, VGZ-verzekerde, die met zijn voetook van buitenstaanders, werken uiteindelijk alleen probleem toch al van het kastje naar
maar heilzaam voor een markt, ook de onze.

de muur wordt gestuurd voordat
hij uiteindelijk bij de echte vakman

Het wordt anders als zij daarbij onfrisse methoden belandt. Hem wordt bovendien
hanteren. En onfris is het als je meent je eigen waar te uitsluitend een natura-polis aangemoeten aanprijzen door onjuistheden te vertellen over boden. Dat is geen probleem als zijn
andermans handel. “Be good and tell it” geldt ook hier. verzekeraar zou waar maken wat
Ik moest aan die slagzin denken toen ik in een VGZ- hij in zijn reclame-uitingen voortblaadje een ranzig artikeltje las, dat suggereerde dat durend roept, namelijk dat die polis
orthopedisch schoeisel voortaan overbodig is, als je maar dezelfde vrijheid biedt als een restide moeite neemt een registerpodoloog in te schakelen.

tutie-polis. De site zegt letterlijk:
“U kunt namelijk gewoon naar de

Hoe reageer je hierop als branchevereniging? Toch zorgverlener van uw keuze, omdat
weer: “be good and tell it”. Bezwijk niet voor de verlei- VGZ maximaal contracteert”. Nou,
ding om publiekelijk onaardige dingen te gaan vertellen vergeet het maar, de praktijk is heel
over registerpodologen, maar timmer zelf steviger aan anders. De restitutie-optie wordt zo
de weg en vertel iedere keer weer hoe goed je eigen veel mogelijk ontmoedigd, o.a. door
product is en negeer - te veel eer immers - deze onzin!

zware kortingen aan de vergoeding
te verbinden. Een duidelijk voor-

Verontrustender vind ik de houding van de zorgverze- beeld van misleidende reclame.
keraar die dit soort verdeel-en-heers spelletjes aanmoedigt en doodleuk toestaat dat in de kolommen van Be good and tell it, ...zonder te
het blad dat naar al zijn verzekerden toegaat wordt jokken!
gesuggereerd dat - in strijd ook met de regelgeving - bij
voetproblemen de voorschrijvende arts mag worden Piet de Ruiter,
vervangen door een registerpodoloog. Daarmee wordt Voorzitter NVOS
een gevaarlijke toon gezet in de discussie over de kwaliteit van de gezondheidszorg. Zorgverzekeraars worden
op die manier uitsluitend schadeverzekeraars.
ORTHOPEDISCHE SCHOENTECHNIEK
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NIEUWS EN PROJECTEN
VAN DE NVOS

NVOS EN ORTHOBANDA

zullen willen maken op het afne-

KLACHTENCOMMISSIE

De ledenvergaderingen van NVOS mend aantal mensen dat door de Het bestuur van de NVOS is
en Orthobanda hebben de plannen vergrijzing beschikbaar komt voor momenteel op zoek naar het uitbegoedgekeurd om stappen te zetten de arbeidsmarkt. Onderdeel van de steden van de werkzaamheden van
naar het samengaan van beide toekomstvisie op de arbeidsmarkt is de klachtencommissie. De activiverenigingen. Sinds jaar en dag het besluit de haalbaarheid te onder- teiten leggen een fors beslag op de
werken beide brancheorganisaties zoeken van een CAO voor de ortho- reguliere inzet van het secretariaat
op een groeiend aantal terreinen pedische hulpmiddelensector. Dit voor de NVOS. Daarnaast werkt het
samen. Zo hebben NVOS en Ortho- jaar zullen de uitgewerkte plannen secretariaat in dienst van de verenibanda dezelfde voorzitter, namelijk voor het samengaan van NVOS en ging en haar leden en is een koppePiet de Ruiter. Ook het secretariaat Orthobanda aan de ledenvergade- ling met de werkzaamheden van de
is gezamenlijk ondergebracht. Ruim ringen worden voorgelegd.

klachtencommissie minder gewenst.

20% van de leden is bij beide orga-

De ondersteuning van de klach-

nisaties aangesloten. Samen kunnen
NVOS en Orthobanda als grotere

VERHUIZING
SECRETARIAAT NVOS

tencommissie zal daarom bij een
neutrale partij worden onderge-

vereniging sterker staan in de belan- Om het secretariaat beter bereikbaar bracht. De samenstelling van de klachgenbehartiging. Het versterken van te maken voor bezoekers en parkeer- tencommissie blijft gehandhaafd. In
de politieke lobby is noodzakelijk problemen te voorkomen, is het de nieuwe constellatie zal de klachom ons te weer te stellen tegen de secretariaat van de NVOS vertrokken tencommissie worden verbreed tot
machtspositie van de zorgverze- uit het WTC in Rotterdam. Het een klachtencommissie orthopedikeraars.

Naast

belangenbeharti- kantoor van Sels Advies & Secreta- sche hulpmiddelen. Dit houdt in dat

ging blijft ook het voortdurend riaat is verhuisd naar Bedrijvenpark deze commissie klachten in behanverhogen van de kwaliteit van de Vijfsluizen in Schiedam. Het pand deling kan nemen over bedrijven
vakopleidingen prioriteit houden. aan de Jan van Galenstraat 78 heeft die zijn aangesloten bij de NVOS
In het verlengde hiervan wordt ook een eigen vergaderzaal en is vlakbij en bedrijven die lid zijn van Orthogekeken naar de arbeidsmarktpo- de afslag Beneluxtunnel gevestigd. banda.
sitie van de sector. Er dient hard te Ook zonder elektronische navigatie Een andere wijziging is dat het
worden gewerkt om de instroom van in uw auto is het secretariaat goed bestuur

het

redelijk

vindt

om

nieuwe vakmensen in de toekomst te vinden. Op de ANWB-borden bedrijven, die er klaarblijkelijk niet in
te waarborgen. Dit is van belang in de regio Rotterdam staan ook geslaagd zijn een klacht zelfstandig
omdat vele branches aanspraak de havennummers vermeld. Het op te lossen, een bijdrage te vragen
nieuwe pand heeft havennummer in de kosten van de procedure.
571. De metrohalte Vijfsluizen sluit Gedacht wordt aan een bedrag van
goed aan op het spoorwegennet en e 200,- per binnengekomen klacht.
ligt op loopafstand.

Aan cliënten die een klacht willen

Het nieuwe postadres van de

indienen, wordt een administratie-

NVOS is: Postbus 405, 3100 AK

vergoeding van € 20,- gevraagd.

SCHIEDAM.
Het nieuwe telefoonnummer is:
010 - 40 90 536.
Het faxnummer is: 010 - 473 28 18.
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PROJECT VAST FASE 1
AFGEROND

INSCHRIJVING HBO DUAAL
2006-2007 VAN START

een chronische ziekte. Er zijn volop
activiteiten, workshops en praktische

In samenwerking met BMD Advies Op 31 januari jl. is door Fontys producten en hulpmiddelen. Een
heeft de NVOS in het afgelopen jaar Hogeschool

een

voorlichtingsbij- ontmoetingsplek waar je gehoord

veel aandacht besteed aan het inven- eenkomst georganiseerd over de wordt. Kijk op www.balance-expo.nl
tariseren van de stoffenproblematiek mogelijkheden voor inschrijving in voor meer informatie.
in de branche. Veel bedrijven hebben het nieuwe studiejaar. Personen die Leden die bereid zijn de stand van de
hun medewerking verleend aan dit in aanmerking willen komen voor NVOS te bemannen en informatie te
project en hebben veel tijd gestoken toelating tot de duale HBO-oplei- geven aan bezoekers kunnen contact
in het leveren van de gegevens over ding

Orthopedische

Technologie opnemen met Jeffrey Zoet van het

het omgaan met stoffen in de werk- met afstudeervariant schoentech- secretariaat, telefoonnummer 010 - 40
plaats. Uit de vele gegevens die uit niek kunnen een inschrijfformulier 90 536 of mailen naar nvos@nvos.nl.
de inventarisatie naar voren zijn aanvragen bij Lia van der Waal van Vooral op zaterdag 22 april is er nog
gekomen, is een overzicht gemaakt Fontys Hogeschool te Eindhoven, plaats.
van de meest gebruikte stoffen en de e-mail: l.vanderwaal@fontys.nl.
stoffen die mogelijk risico met zich Afgelopen september is een groep
mee brengen. Ook zijn fabrikanten van 16 studenten gestart aan de oplei-

PRESENTATIE NVOS
SCHOENENMUSEUM

en importeurs aangeschreven met ding. De duale opleiding is speciaal De NVOS is in overleg met de medehet verzoek om hun medewerking. bestemd voor medewerkers van werkers van het Schoenenmuseum
Het is namelijk niet altijd eenvoudig orthopedische bedrijven die op basis in Waalwijk om een planning te
om goede en leesbare informatie van hun ervaring in drie jaar deze maken voor de expositie over orthoover de risico’s van stoffen te krijgen. HBO-opleiding willen afronden. De pedische schoentechniek. Na aﬂoop
De zogenaamde VIB’s (veiligheids- opleiding wordt gevolgd in combi- van deze gerichte expositie is het de
informatiebladen) blinken niet altijd natie met het werken bij een ortho- bedoeling dat er een kleinere permauit in duidelijkheid.

pedisch bedrijf. Op de website van nente presentatie over onze branche

Tijdens de projectperiode is ook de NVOS vindt u meer informatie zal blijven bestaan in het Schoeneneen aantal bedrijfsbezoeken afge- over de opleiding.

museum. Heeft u nog interessante

legd. Conclusie uit deze bezoeken is

en/of historische voorwerpen die

besteed aan het gedrag van mede-

NVOS DEELNAME BEURS
SUPPORT/BALANCE

werkers bij het omgaan met stoffen.

In het beurzenproject van de NVOS contact op met Jeffrey Zoet van het

dat extra aandacht dient te worden

kenmerkend zijn voor de orthopedische schoentechniek neemt u dan

staat van 19 tot en met 22 april secretariaat, e-mail: nvos@nvos.nl.
Dit jaar zal fase 2 van het project de beurs Support/Balance op het
Vast worden opgepakt. Tijdens deze programma. De eerdere presentaties
fase zal de nadruk leggen op het van de NVOS tijdens de Huisarts-

VACATURE WERKGROEP
VOORLICHTING

uitvoeren van concrete plannen en beurs en de Diabetesdagen zijn goed Binnen

de

werkgroep

voorlich-

het communiceren van adviezen naar bevallen. Leden van de NVOS zullen ting van de NVOS is een vacature
de bedrijven.

de stand bemannen en vragen van de vrijgekomen door het vertrek van
bezoekers beantwoorden. Tijdens de Carlos Grol. De werkgroep is op dit

Op het gebied van arbo en milieu beurs ontvangen de bezoekers een moment o.a. bezig met het realiseren
kunnen leden van de NVOS gebruik bon voor gratis voetonderzoek. Op de van een nieuwe voorlichtingsﬁlm,
maken van de deskundigheid van beurs kunnen de bezoekers een gratis het ontwikkelen van het nieuwe
Voetenmagazine, het organiseren

het bureau BMD Advies (bijvoor- digitale voetenscan laten maken.

beeld het aanvragen of beoordelen De beurs Support/Balance is het van deelname aan diverse beurzen,
van vergunningen, het opstellen van grootste informatie evenement in het actualiseren en onderhouden
een risico-inventarisatie en - evalu- de Benelux voor iedereen met een van de website en het ontwikkelen
atie, het maken van een bedrijfs- chronische ziekte en voor iedereen van nieuwe voorlichting activiteiten.
noodplan en het op de juiste wijze met
omgaan met gevaarlijke stoffen).

een

handicap.

Tijdens

de Spreekt dit u aan? Bel met Jeffrey

beurs Support/Balance 2006 zullen Zoet op het secretariaat of mail hem

DET eerstelijns advies is voor leden naar verwachting 20.000 bezoe- via nvos@nvos.nl
van de NVOS gratis. Contactpersoon kers aanwezig zijn. Support is een
is Coen de Graaf, telefoonnummer: beurs over leven met een handicap.
070 - 413 28 28.

Balance is een beurs over leven met
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DE NIEUWE KOERS VAN DE NVOS,
EEN HELDERE KEUZE
Rob Verwaard, bestuurslid NVOS

Hoe ziet de toekomst van de orthopedische schoentechniek blijven nemen aan de maatschappij. om zelf initiatieven te ontplooien
eruit? Wat betekent dit voor de NVOS? Wat gaat er goed en Ouderdom en lichamelijke gebreken op onderwijs en ontwikkeling van
wat kan beter? Dit waren vragen die het bestuur zich stelde aan worden immers steeds minder geac- het vakgebied. Een heel belangrijke
het begin van 2005. In vele gesprekken en met begeleiding van cepteerd en uiterlijk wordt steeds voorwaarde om de concurrentie
adviseur Harm Warris van Mindscape werden de contouren belangrijker. Mensen zijn steeds voor te blijven. Dankzij de inspanmeer bereid zelf te betalen voor ningen die in het verleden hebben

van een gezamenlijke visie voor de toekomst zichtbaar.

het oplossen van hun lichamelijke plaats gevonden zijn de huidige

FINANCIERING

ongemakken/gebreken. Indien onze Nederlandse orthopedische schoen-

Kansen en bedreigingen werden branche zich richt op het oplossen technici internationaal gezien op
benoemd en bedreigingen zijn er van deze voetproblemen op een een zeer hoog vakniveau. MBO doet
genoeg. De toekomstige ﬁnanciering wijze die deze doelgroep aanspreekt tegenwoordig geen recht meer aan
van de zorg word door het bestuur kan de schoentechniek op een hoog de positie van de huidige orthopewel als grootste bedreiging ervaren. niveau blijven bestaan.

disch (schoen)technicus, en de HBO-

De veranderende samenstelling van

ers komen eraan.

onze bevolking met steeds mindere

IMAGO

werkenden ten opzichte van niet- Waar is de branche goed in en wat

ACTIEPLAN

werkenden brengt een grote druk kan er beter? Een zwakte/sterkte Uit bovenstaande blijkt dat het
op de ﬁnanciering van de gezond- analyse volgt. Het bestuur vindt dat bestuur

niet

op

de

lauweren

heidzorg. Daar bovenop stijgen de het een zwakte van de branche is dat kon rusten om de toekomst met
gemiddelde zorgkosten per inwoner er een onaantrekkelijk imago aan vertrouwen tegemoet te zien maar
ieder jaar door betere (duurdere) de orthopedische schoentechniek dat een koerswijziging noodzakebehandelmethoden en een stijgende hangt. Orthopedische schoenen zijn lijk is. Middels een speciale ledenvraag naar zorg. Door de Zorgver- volgens

buitenstaanders

meestal conferentie over de toekomst van

zekeringwet te introduceren hoopt lomp, zwaar, te duur, te weinig de NVOS werd samen met de leden
de overheid de kosten in de hand te gebruikt en niet effectief. Terecht of een actieplan ontwikkeld dat op de
houden en excessen te voorkomen. onterecht, het is te makkelijk scoren algemene

ledenvergadering

van

Deze nieuwe wetgeving geeft meer voor de alternatieve aanbieders van november werd vastgesteld. Een
vrijheid/marktwerking

aan

de voetenzorg die hun kansen schoon aantal speerpunten van het met de

partijen om de zorg te ﬁnancieren zien onder het nieuwe regime. De leden opgestelde actieplan:
maar staat soms ook op gespannen marktwerking maakt dat we ons
voet met de kwaliteit van de zorg. zelf moeten gaan ‘verkopen’ en dat
Wat kan men in de toekomst nog is helaas niet onze sterkst ontwikverwachten

van

gecontracteerde kelde eigenschap.

zorgaanbieders die door de prijzen-

SPEERPUNT: OPLOSSEN
VOETPROBLEEM
De NVOS ambieert een hogere
positie als oplosser van voetpro-

oorlog tussen de zorgverzekeraars

HBO

ﬁnancieel worden uitgeknepen?

Waar zijn we dan wel goed in? De brengen, de oplossingsrichting aan-

OPLOSSEN

blematiek, het probleem in kaart

NVOS mag zich verheugen op een geven en leveren, begeleiden en
zeer

hechte,

en

georganiseerde nazorg geven wordt de hoofdtaak.

Toekomstkansen voor onze branche achterban. Bijna iedere orthopedisch Het product vervaardigen komt op
liggen in de stijgende vraag naar schoentechnicus in Nederland is lid een lager niveau. “U wordt betaald
zorg door de vergrijzing en de wens van de NVOS en dankzij de OFOM- voor het oplossen van een voetprovan de senioren om actief deel te regeling is de branche bij machte bleem, niet voor het maken van een
10
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paar schoenen” Een brede kijk op oplossingsrichtingen

COLUMN

en samenwerken met gerelateerde disciplines zijn

ALS DIE KLIK ER IS ........

hierbij noodzakelijk. Dit jaar wordt door de NVOS een
zorgprotocol ontwikkeld dat de rol van de orthopedisch
schoentechnicus bij het oplossen van voetproblematiek
in kaart brengt. Daarmee zijn andere partijen te over-

“Het was vooral een opluchting toen Jos, mijn zoon

tuigen dat deze branche uitstekend in staat is om haar

van inmiddels 14 jaar, drie jaar geleden orthopedische

rol te vervullen.

schoenen mocht laten aanmeten. Tot die tijd droeg hij

SPEERPUNT: GROEI

semi-orthopedische schoenen. Hierop werden aan de
buitenkant allerlei aanpassingen gedaan en doordat het

De tweede ambitie van de NVOS is groei. Om haar taken

been- en voetlengteverschil door de jaren steeds groter

nog beter uit te kunnen voeren is de NVOS actief in

werd, werden de schoenen steeds lelijker. Vol goede

gesprek met andere brancheverenigingen van hulpmid-

moed gingen Jos en ik naar een orthopedisch schoen-

delen leveranciers om te onderzoeken of een krachtigere

maker. We waren echt opgelucht. Jos kreeg nu schoenen,

lobby, een professioneler PR-beleid en opleiding mogelijk

waar niet aan te zien is, dat ze orthopedisch zijn. En dat

is middels samenwerking/fusie. Orthobanda is hierbij de

is best belangrijk voor hem. Niet dat hij klaagt. Juist niet.

meest aangewezen kandidaat aangezien we al het secre-

Ook niet dat hij veel commentaar krijgt. Want de opmer-

tariaat, de voorzitter en de HBO-opleiding delen.

kingen die hij over zijn schoenen krijgt vallen in de cate-

INNOVATIE

gorie complimenten. Best bijzonder. Want inmiddels zit
Jos op de middelbare school en daar zijn de leerlingen

Wat gaat een dergelijke grotere vereniging doen voor

toch meer bewust van hun uiterlijk. Jos kiest altijd voor

haar leden in de toekomst? De kerntaken zijn collectieve

de direct aanpak. Meteen vertellen wat je allemaal hebt

belangenbehartiging en opleiding. In de collectieve

(een borstbrace, een draine en orthopedische schoenen),

belangenbehartiging gaat het om de belangen van de

dan kunnen er ook geen vervelende opmerkingen

zorgverleners in de politiek, bij patiëntenverenigingen,

komen en dat werkt goed. En met de schoenen die John

bij (koepels van) zorgverzekeraars, etc. Maar hier horen

nu voor hem maakt kan Jos prima mee met de mode. Hij

ook de belangen van de werkgevers thuis als het gaat

haalt plaatjes af van het internet en overlegt met John

om de CAO, Vut, pensioen enzovoorts.

over kleuren en modellen. Iedere keer weer iets anders

Het in stand houden en verbeteren van de opleiding

en zoals die twee met elkaar omgaan is fantastisch. Dat

is ook een belangrijke taak van de branchevereniging.

maakt je als moeder zo gelukkig en trots. Door de gein

Hier zal de NVOS vooral de rol van kwaliteitsbewaker

die die twee hebben is het kopen van orthopedische

en initiator op zich nemen. De uitvoering van het onder-

schoenen toch nog leuk. Het versterkt Jos in zijn streven

wijs is immers uitbesteed aan SVGB en Fontys Hoge-

om gewoon mee te kunnen met leeftijdsgenoten. Ik ben

scholen. Tenslotte zal de NVOS een kenniscentrum

trots op Jos om zijn aanpak, zijn doorzettingsvermogen

moeten inrichten voor onderzoek en innovatie. We zullen

en op zijn vermogen om naast alle aandacht die naar

onszelf immers steeds meer moeten gaan ‘verkopen’ en

hem uitgaat binnen het gezin, oog te hebben voor zijn

dat wordt onze sterkst ontwikkelde eigenschap in de

broertje. Het is een gewone jongen die in 3 vmbo zit, die

komende periode.

net een groeispurt achter de rug heeft en die met plezier
zijn supermoderne orthopedische schoenen draagt.”

KORT

Monique Roos (42)

DUURZAME SAMENWERKING
De SVGB en het Omni Podo Genootschap zijn
per 17 november j.l. een duurzaam en exclusief
samenwerkingsverband aangegaan. Het Omni
Podo Genootschap is een branchevereniging van
podoposturaal therapeuten. De samenwerking
is vooral gericht op het opleiden van vakmensen
en op het kwaliteitsbehoud en verdere professionalisering van het vak podoposturaal therapeut.
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De Stichting Prothese- en Orthese Makerij Nijmegen (POM) is een bedrijf gespecialiseerd in hulpmiddelen en voorzieningen
voor mensen die problemen ondervinden in hun houdings- en/of bewegingsapparaat. POM bestaat naast een orthopedische
instrumentmakerij uit een afdeling orthopedische schoentechniek en een afdeling revalidatie-/adaptatietechniek.
Verder bieden wij podotherapeutische zorg. Voor een breed assortiment aan gemaks- en wandelschoenen kunt u terecht bij
ons VoetZorgCentrum.

Wegens uitbreiding van onze activiteiten zijn wij op zoek naar een:

�������������������������
�����������������
����������������������
voor 36 uur per week (= fulltime)

�

�����������
U bent in staat aan de hand van het voorschrift, de receptuur te bepalen;
U meet zelf orthopedische schoenen aan, past deze en levert ze af;
U geeft deskundig advies op het gebied van orthopedische schoenen en schoenvoorzieningen alsmede steunzolen;
U onderhoudt contacten met artsen en behandelend therapeuten;
U bent in staat duidelijk een opdracht te formuleren, zodat de administratieve en de praktische verwerking duidelijk is.

�

�����������
U bent in het bezit van of in opleiding voor het diploma (Assistent) Orthopedisch Schoentechnicus.
U heeft ruime ervaring in voornoemde werkzaamheden. U bent creatief, inventief en stelt hoge eisen aan
zorgvuldigheid. U bent een ﬂexibele enthousiaste doorzetter met verantwoordelijkheidsgevoel. U kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken en beschikt over goede communicatieve vaardigheden.

�

�����������
Een veelzijdige functie in een bedrijf met veel perspectieven. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de
CAO-Ziekenhuizen. Salarisinschaling vindt plaats afhankelijk van opleiding, ervaring en leeftijd. De POM biedt de
mogelijkheid deel te nemen aan een spaarloon- en ﬁetsregeling en kent een regeling kinderopvang.

���������������������������
Voor informatie over deze functie kunt u contact opnemen met de heer F. Lentjes, manager Orthopedische
Schoenmakerij, telefoon 024 - 365 92 10 of per email: f.lentjes@pomnijmegen.nl.

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u binnen 3 weken richten aan de dienst Personeel & Organisatie,
t.a.v. mevrouw S. Eisenburger, Postbus 9011, 6500 GM NIJMEGEN. Per email solliciteren mag ook: werken@maartenskliniek.nl.
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Overleer
Voering
Plaatmaterialen
PISANA steunzolenprogramma
Vraag naar onze
catalogus!
Telefoon

036 - 54 90 258
Footwork - Hopperzuigerstraat 35 - 1333 HM ALMERE
Tel: 036-54 90 258 - Fax: 036-54 99 370 - e-mail: info@footwork.nl
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HET FORUM OVER HIELPIJN
Mariska van Vondelen In een serie van vijf aﬂeveringen stellen we de enkele voetproblemen aan de orde.
Een pedicure, een orthopedisch chirurg, een revalidatiearts, een podotherapeut en
een orthopedisch schoentechnicus geven hun visie op het te behandelen probleem.
Dit keer gaat het over de hielpijn.

Orthopedisch schoen

“Hielpijn is een zeer ruim begrip. Zit de pijn achterop de beenstand deze corrigeren via een

technicus George In

hiel, onder de hiel of bijvoorbeeld aan de achillespees. inlay. Als laatste noem ik de fasciitis

der Maur (37 jaar)

Door goed door te vragen , te observeren en te palperen plantaris beter bekend als hielspoor.

is een van de direc-

komen we tot een conclusie. Ik zal nu 3 aandoeningen Een hielspoor is de verbening in de

teuren van George In

benoemen die zich allemaal rond de hiel ontwikkelen.

de Maur orthopedi-

De klant zou het bijvoorbeeld over een haglund kunnen longum en de aponeurosis plantaris.

origo van het ligamentum plantare

sche schoentechniek

hebben. De exostose van haglund is een benige promi- Hielspoor komt veel voor bij afplat-

te Groenekan en

nentie die voornamelijk gelokaliseerd is lateraal aan tende holle voeten.

vanaf 1988 werkzaam

de achterboven zijde van de calcaneus. Het schoen- We vervaardigen inlays waarbij we

in het bedrijf, sinds

advies is in eerste instantie geen harde contrefort of een de lengtegewelven adequaat onder-

1995 als maatnemer.

schoen die over (boven) het haglund komt. Ter plaatse steunen. Op de drukgevoelige plaats
kunnen we de contrefort altijd verwijderen. Wat we ook geven we ruimte naar onderen. We
tegenkomen is de insertie tendinitis achillespees. De polsteren het hele gebied. Belangrijk
schoenen corrigeren door middel van een hakverhoging dat de schoenen in het lengtegewelf
(erin of eronder) en/of een bufferhak. Bij een foute hiel- sterk genoeg zijn.”

Podotherapeut
Angelique Penders
(38) is werkzaam bij
Penders Voetzorg
B.V. te Heythuysen.
Zij heeft ruim
13 jaar ervaring als
podotherapeut.

“Diverse pathologieën kunnen tot een hielklacht leiden. een hakverhoging van vilt gemaakt
Ik zie met name volwassenen met hielklachten. In wille- met een hoefvormige uitsparing
keurige volgorde, te beginnen met de calcaneodynie, ter plaatse van het hielspoor. Ook
waarbij het onder de calcaneus gelegen vetkussen bij het zien we aantal mensen die klachten
ouder worden degeneratief verandert. Hierdoor neemt blijven houden na een calcaneusfrachet schokdempend vermogen af, waardoor pijnklachten tuur. Insertietendinitis van de achilaan de plantaire zijde van de hiel kunnen ontstaan. Veel lespees zien we vaak bij sporters. Wat
voorkomend zijn fasciitis plantaris en hielspoor, waarbij minder voorkomend in de praktijk
een x-foto meestal bepalend is voor de diagnose. Een is de haglundse exostose. Therapie
hielspoor kan afzonderlijk voorkomen op elke willekeu- is afhankelijk van de oorzaak en
rige plaats plantair van de calcaneus, maar ook uiteinde- de klacht(en). In sommige gevallen
lijk bij de fasciitis door verbindweefseling en/of verkal- kunnen (steun)zolen door middel
king van de aanhechting van de aponeurosis plantaris. van correctie, ondersteuning, schokDoor middel van een vilttherapie kan bij deze klachten demping of ontlasting, verlichting
snel verlichting van pijn worden gegeven (echter nood- van pijn geven.”
zaak is om de oorzaak te achterhalen). Meestal wordt er

Pedicure Gerdie Pelk (50) werkt als
zelfstandig pedicure in Den Hoorn (Z-H)
en is eigenaressse van het bedrijf Re-care.
Hier werkt zij als pedicure, schoonheidsspecialiste, nagelstyliste, hypnotherapeut en
NLP-master.
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“Eerst controleer ik op kloven en aan te schaffen. Veel en vaak van
eelt. Tegelijkertijd controleer ik of schoenen wisselen en de hiel verder
er sprake is van een platvoet. Is de te ontlasten door op een iets hogere
stand van de voet normaal dan geef hak te lopen. Dan neemt de druk op
ik het advies een hielkussen met gat de hiel af.”

Revalidatiearts

“Pijnklachten rondom de hiel kunnen door diverse is vaak a-symptomatisch, maar kan

F.B. van de Weg (42)

aandoeningen veroorzaakt worden. De klachten kunnen ook vlijmscherpe, precies te traceren

is in dienst van het

ontstaan of verergeren door druk van de schoen tegen een pijn geven onder de calcaneus. Er kan

Revalidatiecentrum

weke delen zwelling. De achillespees hecht aan ter hoogte geprobeerd worden om de hiel ter

Amsterdam en gede-

van het tuber calcanei. De bursae van de achillespees plaatse zo goed mogelijk vrij te leggen

tacheerd in het Onze

kunnen geïrriteerd raken door toegenomen wrijvings- in een inlay op maat. Ultra geluid (toe

Lieve Vrouw Gast-

klachten. De pijnklachten worden dan verergerd door het te dienen door de fysiotherapeut) kan

huis te Amsterdam

rekken van de achillespees. Ook kan er sprake zijn van soms ook effectief zijn. Tot slot is het

en het Zaans

een tendinitis in engere zin van de achillespees. Dit is mogelijk om ter plaatse een injectie te

Medische Centrum

meestal het gevolg van mechanische overbelasting, zoals geven met Corticosteroïden. Bewezen

te Zaandam.

bij hardlopen. Bij doorgezakte voeten kan een chronische effectief zijn deze maatregelen echter
irritatie ontstaan ter plaatse van de aanhechting van de niet en, gezien het feit dat de klachten
fascia plantaris aan de calcaneus. De ontwikkeling van een vaak spontaan weer verdwijnen, is
hielspoor kan het gevolg zijn. Een hielspoor is een ossale het wellicht het verstandigst om het
uitgroei die uitgaat van het periost en veroorzaakt wordt natuurlijk beloop af te wachten.”
door een voortdurende irritatie hiervan. Een hielspoor

Orthopedisch chirurg Dr. Peter A. Nolte (41)

“Deze pijn wordt meestal veroor- nachtspalk

is verbonden aan het Spaarne Ziekenhuis te

zaakt door een fasciitis plantaris. Het ondersteuning. Inﬁltraties of opera-

met

medicamenteuze

Hoofddorp/Heemstede. Zijn specialisaties

lukt vrijwel altijd dit te behandelen tieve behandeling zijn vrijwel nooit

naast algemene orthopedie zijn kniechirurgie,

met een viscoheel of dorsaal extensie nodig.”

voet- en enkel en rugchirurgie en traumatologie. Hij leidt de stage van arts-assistenten
in opleiding tot orthopedisch chirurg.

EVENEMENTENAGENDA

Plaats: Leipzig

23 SEPTEMBER 2006

Meer informatie: Leipzig Trade Fair.

Orthesen en schoenvoorzieningen

Tel.: 0049 3416788265;

bij CRPS type 1

Open dag van het SVGB Opleidingencentrum

e-mail: ort2006@ot-forum.de;

Meer informatie: volgt.

Plaats: Kantoor SVGB, Vlietwal 1, Nieuwegein.

www.ort2006.de

8 APRIL 2006

Thema: geen 13 in 1 dozijn: de unieke aspecten van 7

3 EN 4 NOVEMBER 2006

specialistische branches en hun opleidingen.

19-20 MEI 2006

16e internationale IVO-2006

Meer informatie: 030 603 67 56 (Annette van der Kooij);

8th European Foot and Ankle

Congres

e-mail: avdkooij@svgb.nl;

Society Instructional Course

Plaats: Messe Basel

www.svgb.nl

Plaats: Barcelona

Meer informatie: secretariaat

Meer informatie:

IVO-2006 Congress,

19-22 APRIL 2006

tel. +353(1)230-2591;

Bankstrasse 12, CH-8400 Winterthur

Beurs Support/Balance

fax: +353(1)230-2594;

E-mail: info@ivo-2006CH

Plaats: Jaarbeurs te Utrecht.

e-mail: efas@eventplus.ie

Thema: Overleven met een chronische ziekte.

Website: www.ivo-2006.ch.
Tel.: 0041 52 212 89 67

NVOS is aanwezig met een stand.

20 MEI 2006

Meer informatie:

Lezing in combinatie met de

29 JULI - 3 AUGUSTUS 2007

www.balance-expo.nl

Algemene Ledenvergadering

12th World Congress of the

Plaats: Collegezaal Wilhelminakin-

International Society for Prosthetics

10-13 MEI 2006

derziekenhuis in Utrecht

and Orthotics: Moving beyond

Orthopaedie und Reha-Technik: International Trade

Thema: Beschoeiing bij kinderen

Disability.

Show and World Congress for Prosthetics, Orthotics

met verschillende ziektebeelden.

Plaats: Vancouver, Canada

and Rehabilitation Technology

Meer informatie: volgt.
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INGEZONDEN

Onderstaande brief aan Achmea Zorg is een reactie op het artikel Aan tafel met de zorgverzekeraars, dat in het vorig nummer werd geplaatst. Deze
brief werd niet alleen aan Achmea Zorg gezonden, maar ook als ingezonden brief aan het redactie-secretariaat van het vakblad (postbus 227, 2300 AE
Leiden; e-mail: jhknook@osteon.demon.nl). Wij hebben de heer van Ommen om een reactie gevraagd, die wij na deze ingezonden brief afdrukken.

Achmea Zorg

aspecten, vaak opgelegd door overheid of zorgverzeke-

T.a.v. de heer R van Ommen

raar, lang niet altijd worden vergoed. Het elektronisch

Postbus 631

declareren, erkenningsregeling (Achmea heeft hier als

8000 AP ZWOLLE

uitzondering 2% op het toenmalige tarief gegeven,
echter ook aan niet erkende bedrijven), bijscholing en

Betreft: interview vakblad orthopedische schoentechniek

diverse (Europese) wet - en regelgeving komen in de
regel voor het grootste deel voor rekening van de onder-

Capelle aan de IJssel, 10 januari 2006

nemer. De ondernemer heeft op deze kostprijsverhogende aspecten doorgaands geen enkele invloed.

Geachte heer van Ommen,

In het antwoord op de tweede vraag kom ik tegen dat
men in de toekomst mensen wil doorverwijzen naar

Met veel interesse heb ik het artikel in het vakblad een voet-schoenspecialist. Ik verkeerde toch altijd in de
gelezen waar, in een gesprek met de voorzitter van de

veronderstelling dat ik na het voltooien van mijn 8 jarige

NVOS met u en uw collega Dhr. C. Vergeer van Menzis,

opleiding kon stellen dat ik dat al ben.”De orthopedi-

de toekomst van de NVOS werd besproken. Mag ik uw

sche branche heeft niet altijd voldoende kennis van

aandacht voor mijn inziens een aantal onjuistheden en

het gehele schoenspectrum” lees ik. Ik hoop werkelijk

of onvolledigheden?

niet dat u doelt op de oplossing die uw collega’s van
het VGZ hebben verzonnen en podologen betitelen als

In het antwoord op de eerste vraag wordt al gelijk

voet-schoenspecialisten, die moeten gaan beoordelen

gesteld dat wij de nakende concurrentie aan ons zelf

welke oplossing voor een speciﬁek probleem gemaakt

te wijten hebben. Wij hebben immers de prijsverlaging

moet worden.

door uitbesteding naar lagelonenlanden nooit verre-

Binnen mijn eigen bedrijf werkt een HBO’er (fysiothera-

kend met de zorgverzekeraar. Ik weet dat er bedrijven

peut) samen met een MBO’er (orthopedisch schoentech-

zijn die nog wel, voor een belangrijk deel, hun productie

nicus) om samen de beste oplossing voor een probleem

in eigen beheer maken en dat uitbesteding per deﬁ-

te vinden.

nitie niet goedkoper is. Uitbesteding wordt in de eerste Op dit moment loopt het eerste jaar opleiding op HBO
plaats ingegeven door krapte op de arbeidsmarkt. De

niveau tot orthopedisch schoentechnoloog. Bij mijn

uitbesteding betreft bovendien vrijwel uitsluitend het

weten is het niet de branche geweest die hierop heeft

z.g. schachten- en onderwerk maken. Alle andere werk-

aangedrongen, de branche heeft het echter wel mogelijk

zaamheden aan handgemaakte orthopedische schoenen

gemaakt. Kortom, de branche geeft gehoor aan een vraag

worden wel in onze bedrijven uitgevoerd. Daarnaast die in eerste instantie vanuit de zorgverzekeraar komt:
wordt semi-orthopedie, verbandschoenen, orthopedi-

Wij willen gekwaliﬁceerde mensen bij onze leveranciers.

sche aanpassingen aan confectieschoenen en steunzolen Zoals u weet kost opleiding geld, tegenwoordig zelfs heel

16

e.d. altijd in eigen beheer gemaakt. Een totale stop op een

veel geld. Als u ons werk, met betrekking tot de prijsstel-

eventuele prijsindexering is dus niet te rechtvaardigen.

ling, wilt gaan vergelijken met andere disciplines, moet u

Ik wil u er op wijzen dat diverse kosten verhogende

wel een vergelijk maken met hetzelfde opleidingsniveau.

ORTHOPEDISCHE SCHOENTECHNIEK

Doet u dat niet dan kan ik u op voorhand vertellen dat weerwoord mijn vak, door zorgverzekeraars of andere
wij wellicht als duurste uit de bus zullen komen.

beroepsgroepen in een volgens mij onjuist daglicht laat
plaatsen.

In het antwoord op vraag drie lees ik dat de deregulering voor minder administratieve rompslomp zorgt.

Ik schrijf deze brief in de hoedanigheid als directeur van

Mag ik u er op wijzen dat wij diverse malen moeten Feetback B.V. Dit is een samenwerkingsverband van 5
controleren of mensen nog wel bij de door hun opge- bedrijven die zich o.a. tot doel heeft gesteld elkaar te
geven verzekering aangesloten zijn. Dat de regelgeving ondersteunen in productontwikkeling en scholing.
is verminderd klopt wanneer u enkel en alleen naar uw Er zijn diverse van dit soort samenwerkingsverbanden
eigen organisatie kijkt. Naast u hebben in deze nieuw binnen onze branche. En allemaal zijn ze hard aan het
ontstane situatie alle verzekeraars eigen verschillende werk om ons vak op een hoger niveau te brengen.
regels opgesteld. Het is mede daardoor op dit moment
voor veel zorgverleners een oerwoud van regels waar Er zijn ongeveer 110 orthopedisch schoentechnische
maar slecht overzicht in te verkrijgen is. Dit komt de bedrijven in Nederland. Het grootste deel hiervan zijn
efﬁciëntie zeker niet ten goede.

kleinere of middelgrote bedrijven. Mij bekruipt af en

Het zal u, na het bovenstaande gelezen te hebben, toe het gevoel dat er bij de zorgverzekeraars in het algeduidelijk zijn dat wij als zorgverleners smachten wij meen een verkeerd beeld leeft van wat er werkelijk in de
naar meer regulering, om zodoende de dagelijkse prak- meeste bedrijven speelt.
tijk weer werkbaar te maken en ons bezig te houden met Graag willen mijn collega’s van Feetback en ik u eens
dat waartoe wij opgeleid zijn.

op onze bedrijven uitnodigen om zo met een eventuele
andere kant van de orthopedie kennis te maken. Wij

In tegenstelling tot het verleden verlangen steeds meer zullen u hier binnenkort telefonisch voor benaderen.
zorgverzekeraars een steeds uitgebreider pakket aan
management informatie. Hebt u enig idee hoeveel, Met vriendelijke groet,
overigens niet vergoed, werk dit met zich meebrengt? Guus Linneweever
Dan spreek ik nog maar niet over het aantal uren per Directeur Feetback BV
week dat wij aan de telefoon hangen om onze facturen
op tijd betaalt te krijgen. Wij zijn gehouden om, volgens cc: Menzis, Dhr C. Vergeer
de erkenningsregeling of ISO regels, onze klantgegevens Nederlandse Vereniging orthopedisch Schoentechnici
te archiveren. Onze bedrijven moeten aan speciﬁeke Redactie vakblad orthopedische schoentechniek
inrichtingseisen voldoen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld huisartsen krijgen wij geen vergoeding voor het
bijhouden van onze praktijk en archief.
Als laatste wil ik nog even ingaan op de opmerking
over protocolleren in de branche. Mijn branchevereniging heeft zich al jaren geleden sterk gemaakt voor het
opstellen van protocollen. Samen met diverse beroeps-

REACTIE HEER VAN OMMEN

groepen is geprobeerd het voet-schoen protocol (VSP)

De redactie van het vakblad heeft de heer Van Ommen gevraagd om een reactie

van de grond te krijgen. Als u terug gaat in de tijd kunt u

op de brief van de heer Linneweever te geven. Hij stuurde aan onze redactiese-

niet anders dan tot de conclusie komen dat het uitblijven

cretaris de volgende e-mail:

van toepassing van dit protocol noch de NVOS noch de
branche te verwijten valt. Nu word het VSP onder een

Zoals ik gisteren (telefonisch) ook aangaf, zal ik niet via uw vakblad inhou-

andere naam en door een andere beroepsgroep als de

delijk reageren op de brief van Feetback. Ik ben te allen tijde bereid recht-

oplossing van alle problemen gepresenteerd!

streeks met de heer Linneweever inhoudelijk van gedachten te wisselen,
maar niet via een blad. Overigens moet mij van het hart dat ik het uiterst

Ik hoop dat u mij goed begrijpt. Ik ben uitermate

vervelend vind dat mijn medewerking aan een interview in uw blad, een

tevreden over de jarenlange relatie die wij als branche

plaatsing van een brief aan mij persoonlijk tot gevolg heeft.

en ik als ondernemer in het bijzonder met de zorgverzekeraars hebben. Ik vind dat wij, gezamenlijk, in

Met vriendelijke groeten,

het verleden ons vak, Europees en zelfs op mondiaal

Drs. Richard van Ommen

niveau, op een zeer hoog niveau hebben gebracht. En

Zorginkoper Hulpmiddelen

u moet mij maar niet kwalijk nemen dat ik niet, zonder

Achmea Zorg

ORTHOPEDISCHE SCHOENTECHNIEK
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10 TIPS

VOOR EFFECTIEF VERGADEREN

Mariska van Vondelen We vergaderen wat af in Nederland. Met werknemers, werkgevers, ziektekostenverzekeraars, voorschrijvers, leveranciers en collega’s. Daar gaat veel tijd in zitten.
En tijd is schaars. Juist daarom is het belangrijk om efﬁciënt te kunnen vergaderen.
Dus lees de onderstaande tips door en doe er uw voordeel mee. U zult zien dat u
meer voor elkaar krijgt.

1

BEREIDT EEN VERGADERING
GOED VOOR
Een goed begin is het halve werk. Bespreek

met uw vergaderpartners welke punten zullen worden

Tijdens de vergadering maakt de notulist aantekeningen en werkt deze uit. Alle

partijen krijgen deze notulen zo spoedig mogelijk toege-

behandeld. Maak hiervan een agenda en stuur die ruim

zonden al dan niet vergezeld van een nieuwe agenda.

van tevoren rond. Nodig uw partners ook uit om zelf

De notulist kan vragen stellen in de vergadering, maar

eventueel nog agendapunten aan te dragen. Stuur verga-

geeft geen mening.

derstukken ruim van tevoren naar de diverse partijen

5

toe. Dit geeft ze de tijd om zich de materie eigen te
maken. Dit praat een stuk makkelijker tijdens de vergadering. U hoeft niet alles meer uit te leggen, maar kan

STOELENDANS - ÉÉN OP ÉÉN
Bij een één op één gesprek kunt u voor drie
opstellingen kiezen. Bij de samenwerkende

verwijzen naar de stukken. U zorgt zelf natuurlijk ook

opstelling zit u naast elkaar. Hierdoor schept u verbon-

voor een grondige voorbereiding en kent uw stukken.

denheid. Bij de confronterende opstelling zit u tegenover

2

elkaar. U kunt u zo beter van de ander onderscheiden

KOFFIE MET KOEK

en u hebt meer ruimte voor discussie. Bij de ondersteu-

Elke vergadering is anders en elke bijeen-

nende opstelling zit u aan de rechterkant van u gespreks-

komst vraagt om verschillende attributen.

partner. Hierdoor creert u een laagdrempelige sfeer.

Als u een vergadering organiseert, inventariseer dan
welke faciliteiten u nodig heeft. Beamers zijn te huur en
bij vergaderruimten zijn de meest voorkomende zaken
aanwezig. Check dit bij de accommodatie. Kofﬁe en

6

STOELENDANS GROEPSVERGADERING
Bij een vergadering met meerdere mensen

thee met een koekje zijn onontbeerlijk. Het nuttigen van

is het belangrijk dat er een voorzitter is. Dit bent u

alcohol tijdens een vergadering is niet gebruikelijk en

waarschijnlijk. Deze man of vrouw heeft de regie over

kan zelfs als storend worden ervaren.

de vergadering. We onderscheiden drie basis-opstel-

3

lingen: bij de confronterende opstelling zit de voorzitter

VOORZITTER ZIT VOOR

tussen de partijen in. Bij de hiërarchische opstelling zit

Degene die de vergadering belegt en dus de

de voorzitter aan het hoofd. Tot slot kunt u kiezen voor

partijen uitnodigt is vaak ook de voorzitter.

een ronde tafel zodat er een situatie ontstaat waarin vrij

Deze man of vrouw heeft de regie over de vergadering.
De agendapunten worden puntsgewijs behandeld. De
voorzitter herhaalt de meningen die gegeven worden,
geeft voorzetten voor oplossingen en herhaald vervolgens de conclusie. De voorzitter kan onafhankelijk zijn,
maar dit hoeft niet.
18
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NOTULEN MAKEN IS EEN VAK

ORTHOPEDISCHE SCHOENTECHNIEK

gediscussieerd kan worden.

KORT
OPEN DAG SMEETS LOOPCOMFORT
.
Op donderdag 29 december vorig jaar hadden vele vaste
cliënten en relaties het er voor over om de sneeuw en
gladheid te trotseren en een kijkje te nemen in het nieuwe
pand van Smeets Loopcomfort in Sittard. Op steenworp
afstand van het stadion van Fortuna werden de gasten
welkom geheten door leden van het schuttersgilde,
gestoken in fraaie kostuums. Smeets Loopcomfort heeft
in het nieuwe pand ingespeeld op de nieuwe ontwikkelingen in de sector door een breed palet aan voetgerelateerde diensten, zoals een pedicure, onder één dak te brengen. Rond de
basis van orthopedische schoentechniek is in het nieuwe pand een eigentijdse schoenwinkel gevestigd.

7

DE GANG VAN ZAKEN
Zoals eerder vermeld opent de voorzitter de vergadering stipt op tijd en heet

10

SLUIT AF
Het afsluiten van een vergadering is
vaak niet zo makkelijk. Van tevoren

iedereen welkom. De agenda wordt puntsgewijs afge- heeft u echter een eindtijd afgesproken. Houdt u zich daar
werkt. Discussies worden binnen een vooropgestelde ook aan. Stel een nieuwe datum en vergaderplaats voor
tijd gevoerd. De voorzitter vraagt per agendapunt de en bedank de deelnemers. Eindig een vergadering altijd
mening van de aanwezigen. De partners krijgen ook positief. Praat buiten de vergadering niet over de agendade ruimte om op een zelfgekozen tijdstip hun mening punten, bewaar dat voor de volgende vergadering.
te geven. De toon is opbouwend en men laat elkaar uit
spreken. Luister naar elkaar en vat eventueel de mening Succes!
van de ander samen en vraag of u het zo goed begrepen
heeft. Onderzoek oplossingen en voorstellen, kom tot
een besluit en vraag ook hierover de mening van de
vergadering. De voorzitter sluit de vergadering.

8

UW HOUDING BEPAALT HET
RESULTAAT
Als voorzitter bepaalt u de snelheid en de toon

van de vergadering. Leer uzelf aan om de lichaamstaal
van uw partners te lezen. Wees alert op zithouding en
gezichtsexpressie. Die vaardigheden kunt u zich eigen

OPROEP
VACATURE REDACTIECOMMISSIE VAKBLAD

maken door goed op te letten. Blijf zelf altijd beheerst,
zit rechtop en kijk u gesprekspartners aan. Toon inte-

Door het vertrek van Olav Toornend uit de redactiecommissie van

resse door te glimlachen. Let ook op uw eigen houding.

het vakblad Orthopedische schoentechniek is een vacature ontstaan

9

voor een redacteur, die in de branche van orthopedische schoentech-

DE TOON MAAKT DE MUZIEK

niek werkzaam is. De betrokken redacteur moet oog hebben voor de

Tijdens de vergadering kunnen bepaalde

ontwikkelingen en relevante actualiteiten in de branche, over een goede

personen de boventoon proberen te voeren. De

pen kunnen beschikken en deel willen uitmaken van een enthousiast

voorzitter dient hierop ingespeeld te zijn en ten alle tijden

team mede-redacteuren. Het aandragen van nieuwe ideeën over de

bereidt zijn om resoluut in te grijpen. Iemand die zijn

toekomst, de opzet en inhoud van het blad door de nieuwe redacteur

boosheid niet onder controle krijgt, kan uit de vergade-

wordt vanzelfsprekend op prijs gesteld. Meer informatie is te verkrijgen

ring worden geplaatst. Degene die te veel en te lang door

bij de voorzitter van de redactie-commissie, Wim Kaptein, tel. 0252 34

blijven praten kunnen genegeerd worden. Ook misver-

04 61 of info@kaptein-orthopedie.nl

standen dienen door de voorzitter te worden weerlegd.
ORTHOPEDISCHE SCHOENTECHNIEK
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GIPSEN ONDER NARCOSE
Wim Kaptein

Dat een orthopedisch schoentechnicus elke dag weer zijn creativiteit moet tonen om tot goede oplossingen te komen is voor
velen onder u niet nieuw. Het ene probleem is het andere niet
en alleen met een positieve en ﬂexibele benadering maak je het
mogelijk goed te presteren in de dagelijkse praktijk. Hieronder
een verslag van een zeker niet alledaagse situatie.

Bart (33) heeft een autistische stoornis. Hij woont thuis
bij zijn ouders en gaat overdag naar een intramuraal
dagcentrum van “Het Raamwerk” waar hij de dag doorbrengt in een kleine groep met autisten. De aandoening
van Bart heeft onder andere een zeer beperkte (verbale)
communicatie als gevolg. Daarnaast heeft Bart weinig
sociaal gevoel, is dwangmatig en zijn handelingen zijn
stereotype te noemen. Zijn motoriek is slecht evenals de
coördinatie, dit geeft met name problemen met staan
en lopen. Bart heeft zich daarnaast ook geestelijk slecht
kunnen ontwikkelen. Ook heeft hij regelmatig last van
epileptische aanvallen. Kortom: Bart leeft in zijn eigen
wereld en die moet vooral niet verstoord worden.

VERLEIDEN
Bart loopt van jongs af aan op zijn voorvoeten en tenen. achillespees, viel direct de varuskanteling in het sprongDeze typische tenengang schijnt relatief vaak voor te gewricht op. Dit zorgde tijdens het lopen voor de latekomen bij zijn soort autistische patiënten. Naar verluidt rale instabiliteit. Door de hoge spierspanning was deze
wordt er gezocht naar een sterke tastprikkel en die wordt spitsvarus voet moeizaam te corrigeren. Qua voetvorm
verkregen door de druk te verplaatsen naar de voorvoet. viel niets meer te doen met fabrieksschoenen en gezien
Samen met de verstoorde motoriek en slechte coördi- de progressie van de instabiliteit werd dus de keus
natie zorgt dit voor een instabiel looppatroon. Aanvan- gemaakt om een paar maatschoenen voor Bart te maken.
kelijk was het probleem op te lossen met goede confec- Dit hield in dat we zijn voeten moesten gaan gipsen:
tieschoenen maar vanaf het moment dat zijn voeten gezien de eerdere bezoeken hadden we een uitdaging.
verder vergroeiden werd dat steeds moeilijker. Dat was Na diverse bezoeken was het nog steeds niet gelukt om
het moment dat fysiotherapeut Michel Snoek mij vroeg ook maar één bruikbare afdruk te maken. Niets mocht
eens samen naar het probleem van Bart te kijken.

baten: op de zaal, alleen in zijn eigen kamer, alle bege-

De eerste kennismaking met Bart was op zich al apart. leiders erbij om Bart te bedwingen en zelfs rustgevende
Om te beginnen wilden wij eerst zijn looppatroon medicijnen boden geen soelaas. We hadden inmiddels
bekijken. Maar als Bart geen noodzaak ziet om te lopen geen uitdaging maar een probleem! De verpleeghuisarts
doet hij dat ook niet. Hij was uiteindelijk met een lekker wist dat wanneer Bart een behandeling door de tandarts
broodje te verleiden en toen werd er een klein rondje moest ondergaan hij in het ziekenhuis onder een lichte
door de kamer gemaakt. Hierna was het de bedoeling de narcose werd gebracht. Zij stelde voor onze situatie eens
voeten te bekijken maar daar had Bart een heel andere te overleggen met de neuroloog die Bart onder behanmening over. We hebben vervolgens besloten dat op het deling heeft. Was dit onze redding?
volgende spreekuur te doen.

UITDAGING

NARCOSE
En zo kwam het dat Michel en ik geheel gesteriliseerd

Na een aantal weken hebben we de voeten van Bart wel in groene operatiekleding klaar stonden op de operakunnen bekijken. Naast de verwachte plantairﬂexie, tievleugel van het Diaconesse ziekenhuis in Leiden: We
als gevolg van een sterk verkorte kuitmusculatuur en zouden Bart gaan gipsen: onder narcose! “Hoeveel tijd
20
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heb je nodig?” vroeg de anesthesist

PASSEN

mij. Ik meldde met een half uurtje Het maken van de leesten was een ervaring die niet
een heel eind te kunnen komen. De veel onder deed als één die je hebt in het casino met de
narcose deed weldra zijn intrede hele inzet op één nummer. Ik miste een belangrijk deel
en we konden aan de slag. Als van het ‘gevoel’ dat je meekrijgt tijdens het aanmeten.
onbekenden, met vreemde Ik werkte op de tast en ervaring en in de pas zou wel
attributen trokken we de blijken hoe het resultaat zou zijn.
aandacht op de O.K.. Soms Het passen vond ‘s morgens vroeg
leek het alsof we beroemde om 7 uur thuis bij Bart’s ouders
neurochirurgen waren. Voor de plaats. Nog voordat hij wakker
medewerkers van de O.K. was het werd trokken we de passchoenen

DE VOETEN VOELDEN
NÓG SOEPELER AAN:
ALS GUMMIE

ook geen allerdaags bezoek. Ik besloot met het belang- aan zodat wanneer hij wakker
rijkste, de gipsafdrukken, te beginnen. Wat direct opviel werd hij aan de wandel kon met de passchoenen. Na een
was dat de voeten alle kanten op te bewegen waren, tweetal passingen in folie- en voeringschoenen hebben
nóg soepeler dan dat Michel en ik verwacht hadden. Er we de gebruikte voorzieningen en correcties akkoord
werd besloten de varuskanteling geheel te corrigeren bevonden en hebben vervolgens met de moeder van
om de stabiliteit tijdens staan en lopen te vergroten. En Bart een mooi sportief model uitgezocht.
aangezien Bart zijn hele leven gewend was geweest op
de tenen te lopen, werd de hielhefﬁng op vijf centimeter Bart loopt nu vier weken op zijn schoenen en Michel
bepaald. Tijdens het gipsen leek het dat de voet minder en ik hebben inmiddels een korte evaluatie uitgevoerd.
volume had en dat de voeten tijdens het gipsen voor ons Bart staat veel stabieler dan voorheen en is bovendien
als ‘gummie’ aanvoelden. Ik vroeg me snel af: Hoe zou veel mobieler. Er zijn geen drukplekken geconstateerd
deze gipsafdruk zich verhouden met de voet in normale maar hij staat af en toe nog wel met de hakken los van
omstandigheden? Ik miste de afwezige beperkingen de ondergrond. We kijken over vier weken nog eens naar
van de geheel slappe voet. Gezien de narcose was er ‘Bart en zijn schoenen’. Volgens zijn moeder is Bart al
geen tijd voor twijfel: de lat lag hoog en de voorhoofden helemaal gewend aan de nieuwe schoenen, Bart trekt ze
weldra nat van het zweet. We hadden maar één kans en al zelf aan en kijkt niet meer om naar zijn oude schoenen.
En dat is dan weer het mooie: als een autist er eenmaal

die duurde hooguit dertig minuten!

Na het maken van alle benodigde afdrukken was het tijd aan gewend is, kun je dat maar moeilijk afnemen!
voor wat foto’s en een korte evaluatie van wat we zojuist
ervaren hadden. Bart begon inmiddels bij te komen en Om privacy redenen is de naam van de cliënt geﬁngeerd.
mocht al weer snel met zijn ouders mee naar huis.

Advertentie
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VERWANT BEROEP

“ATTENDEER CLIËNTEN MET
OEDEEMKLACHTEN OP ELASTISCHE
KOUSEN.”
Mariska van Vondelen

Dorine Kaptein (33) is werkzaam bij Kaptein Orthopedie in Noordwij-

kerhout, waar zij het aanmeten van elastische kousen voor haar rekening
neemt, alsmede diverse administratieve en commerciële zaken. Dorine
raadt elke orthopedische schoentechnicus aan alert te zijn op mensen met
dikke benen. “Meet geen schoenen aan op ‘volle’ benen, attendeer op elastische kousen voordat tot het aanmeten van schoenen wordt overgegaan. “

WAT ZIJN DE RAAKVLAKKEN MET
HET AANMETEN VAN ELASTISCHE
KOUSEN EN DE ORTHOPEDISCH
SCHOENTECHNIEK?

ZIET U TOEKOMST IN UW SAMENWERKING MET DE ORTHOPEDISCH
SCHOENTECHNISCHE BRANCHE?
“Door de strenge eisen van de SEMH is het niet eenvoudig

“Het aanmeten van elastische kousen sluit aan op de acti- om alleen zelfstandig elastische kousen aan te meten.
viteiten van de orthopedische schoentechniek. Mensen Deze eisen zijn bijna gelijk aan die van de erkenningsredie last hebben van veneus- of lymfoedeem meet ik geling van de orthopedisch schoentechnische branche,
elastische kousen aan. Tijdens dit aanmeten vraag ik dus is de samenwerking eigenlijk vanzelfsprekend. Ook
naar de klachten. Ik vraag ook vaak door als ik zie dat het voortijdig signaleren van voetproblemen en het dus
de voeten bijvoorbeeld dikke eeltlagen onder de voor- kunnen attenderen op de werkzaamheden die de orthovoet hebben of bij een stevige hallux valgus. Indien het pedische schoentechniek de cliënt kan aanbieden biedt
nodig is attendeer ik de cliënt op de mogelijkheden van perspectief en klantenbinding voor de toekomst.”
schoenvoorzieningen binnen ons bedrijf. Het aanmeten
nisch bedrijf gebeurt onder één dak, hierdoor is de lijn

HEEFT U NOG TIPS VOOR DE
ORTHOPEDISCH SCHOENTECHNICI?

kort zodat direct overleg kan plaatsvinden.”

“Het komt toch nog voor dat mensen die ‘volle’ benen

van elastische kousen en het orthopedisch schoentech-

WAT IS MOMENTEEL DE TREND IN
ELASTISCHE KOUSEN?

pedisch schoenen krijgen aangemeten. Juist veneus
oedeem kan drukpijnlijk zijn op scheenbeen en wreef.

“Je kunt eigenlijk niet spreken van trends binnen deze

Deze mensen blijven soms klagen over te

branche. De kousen zijn met de jaren wel steeds dunner

strakke schoenen, vooral bij de wreef. Ik

geworden en het gebruik van rubber is terugge-

raad aan om elastische kousen aan te

bracht. Dit houdt in dat de kousen beter te onder-

laten meten zodat de benen kunnen

houden zijn en beter bestand zijn tegen invloeden

slinken. Is dat eenmaal gelukt, meet

van buitenaf. Ze ogen ook moderner. Het is zelfs

dan de schoenen aan. Dit voorkomt

mogelijk om gekleurde kousen te kopen. Deze

veel klachten en onnodig werk.

zijn van geel tot blauw en met of zonder
ingebreid motief te bestellen. Maar
die verkoop ik weinig. Het is toch
verstandiger om kousen in huidskleur te kopen en hierover heen een
gekleurde panty te dragen. Zelfs
maillots kunnen heel goed over de
nieuwe dunne elastische kousen.”
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hebben, die dus veneus of lymfoedeem hebben, ortho-
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Helaas is het niet altijd mogelijk om
de benen, ondanks het gebruik
van elastische kousen, te laten
slinken.”

ONTSTRESSEN
Mariska van Vondelen

PAUL BUCHRNHORNEN
ZOEKT HET HOGER OP

Hoofdeigenaar van Buchrnhornen Orthopedische Schoentechnieken Paul Buchrnhornen (54) houdt de balans tussen werk
en ontspannen goed in de gaten. Hij traint voor de marathon
van New York en maakt graag tochten op zijn motor of met zijn
auto. Elk weekeind reserveert hij tijd om met zijn vliegtuig het
luchtruim te verkennen. En een aantal keer in het jaar vliegt
hij naar het buitenland voor een vakantie van een paar dagen.
Samen met teammaat Teus komt hij in de lucht tot rust.

WAARDOOR BELEEF JE DE MEESTE
STRESS?

JE BENT NOGAL EEN CONTROLFREAK.
HOE VERKLAAR JE DAN HET VLIEGEN?

“Als ik telkens van mijn werk wordt gehaald terwijl je “Als ik controle heb over de situatie dan voel ik me goed.
geconcentreerd bezig bent. Dat gebeurt vooral als ik Bij het vliegen in de Experimental komt het helemaal op
op de zaak ben. Tijdens spreekuren buiten het bedrijf de piloot aan. De beheersing van het toestel geeft een
kan ik altijd lekker doorwerken, maar op de zaak weet enorme kick. Het toestel heeft een klein landingsgeiedereen me altijd wel te vinden.”

HOE GA JE MET JE STRESS OM?

stel en reageert snel. Je moet het toestel met hoge snelheid, zo’n 100 knopen, neerzetten op kleine banen,. De
verschilt al gauw 50 knopen met andere toestellen. En

“Rustig blijven. Even stilstaan en nadenken over een met dit vliegtuigje kun je mooie loops en rolls maken.
oplossing. Ook heb ik door de jaren heen geleerd om Hoe meer beheersing, hoe mooier. En dat geeft een
meer verantwoordelijkheden uit handen te geven. Ik kan super extra kick. Ook de communicatie met mijn teamtenslotte niet altijd en overal bij zijn. Door het trainen maat Teus is gebaseerd op volledig vertrouwen. Zo’n
voor de marathon van New York en het motor- en auto- teammaat is belangrijk, vooral in de drukke gebieden.
rijden en het vliegen laad ik mijn motor weer op.”

HOE KOM JE ERBIJ OM EEN VLIEGBREVET
TE HALEN?

Hij let op meldingspunten en regelt het radioverkeer,
zodat ik me volledig op het vliegen kan concentreren.”

WAAR VLIEG JE NAAR TOE?

“Begin jaren 70 besloten mijn vrouw en ik naar Noor- “Ik probeer elk weekend een tocht te maken met Teus.
wegen te gaan. Helaas mochten we met onze honden het Soms gaat in zijn plaats mijn vrouw mee en vliegen we
land niet in en bleven we in Denemarken. Eigenlijk uit bijvoorbeeld naar Texel om het eiland rond te ﬁetsen
verveling hebben we toen een rondvlucht over Billund en samen een leuk uitje te hebben. Meerdere keren per
bij Legoland gemaakt. Ik was meteen verkocht. Het vrije jaar een tocht door Europa maken is geweldig. De kunst
gevoel en de bediening van het panel hadden een grote is dan om zo weinig mogelijk spullen mee te nemen,
aantrekkingskracht op mij. Eenmaal thuis gekomen heb want we mogen natuurlijk niet te veel wegen. Met dit
ik mijn brevet gehaald en ben ik gaan vliegen met een vliegtuig vlieg je aanzienlijk lager dan de grote luchtChesna. Dit is een vrij traag en rustig vliegtuigje. Nu vaart. Wij vliegen op 12.000 tot 15.000 voet en zij eens zo
vlieg ik vanaf Budel met een Experimental. Dat is een hoog. Soms gaan er anderen mee, maar dan moet ik me
vliegtuig dat je zelf voor de helft in elkaar zet, hierdoor beheersen. Het is al meerdere keren voorgekomen dat
zijn de kosten aanzienlijk lager.”

ik een mooie loop maak en dat mijn medereiziger moet
overgeven. Nou, daar wordt je op zijn zachts gezegd
ook niet vrolijk van.”
ORTHOPEDISCHE SCHOENTECHNIEK
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ORTHOPEDISCHE SCHOENTECHNIEK
EN DE COMPUTER

Jaap de Boer In onze huidige maatschappij is de computer niet meer weg te denken. Zowel zakelijk als privé neemt de
pc een prominente plaats in. In dit laatste deel ga ik nader in op de aanleg van een draadloos netwerk.
Een draadloos netwerk wordt meer en meer de standaard voor een thuisnetwerk. Het is immers lekker
makkelijk: geen gedoe met kabels en notebooks boren, overal in huis een netwerkverbinding en makkelijk
uit te breiden. En aangezien steeds populairder worden en de nieuwere notebooks vaak al een draadloze
netwerkkaart ingebouwd hebben, lijkt WiFi een logische keuze. Maar wat heb je allemaal nodig, hoe stel
je je netwerk in en hoe voorkom je dat iedereen zomaar op je netwerk kan?

WIFI, WEP, SSID?
We gaan uit van Windows XP voor de instellingen en

HARDWARE:
BENODIGDHEDEN

overigens niet per deﬁnitie overbodig maakt!) en kun je netwerkver-

software voor je draadloze netwerk. We beginnen met Voor een draadloos netwerk heb keer tussen de computers regelen. In
een aantal termen die in deze special gebruikt worden.

BEKNOPTE
WOORDENLIJST

je natuurlijk de nodige appara- het kader van compatibiliteit en met
tuur nodig. Soms zit de benodigde het oog op de toekomst, kun je het
hardware al in je pc ingebouwd, best een 54 Mbit variant kopen.
zoals vaak het geval is bij nieuwere

• WiFi: Wireless Fidelity, draadloze netwerken in het notebooks. Ook veel PDA’s hebben
algemeen

WIFI KAARTEN

een WiFi-adapter ingebouwd, en Ook de pc (of pc’s) hebben een

• 802.11: de standaard verzamelnaam voor de speci- mobiele telefoons krijgen dit jaar stukje hardware nodig om deel uit te
ﬁcaties (goedgekeurd door de IEEE) van draadloze waarschijnlijk meer en meer - naast maken van een draadloos netwerk.
netwerken
• 11 Mbit: de snelheid van een draadloos netwerk: in dit
geval 802.11b
• 54 Mbit: de snellere variant (tegenwoordig standaard)

Bluetooth - WiFi aan boord.

WIFI ACCESS POINT OF
ROUTER

Hiervoor zijn verschillende opties
voorhanden. Voor een desktop-pc
heb je de optie een WiFi-kaartje in
te bouwen. Dit is een van de oudere

van draadloze netwerken, ook bekend als 802.11a en Het centrale punt in een draadloos technieken en heeft als belangrijkste
het populairdere 802.11g

netwerk is het Access Point. Zoals de nadeel dat je je kast moet open-

• WLAN: Wireless LAN. LAN staat weer voor Local naam aangeeft, is dit het toegangs- schroeven. Ook heb je een vrij PCIArea Network, het betreft dus gewoon een draadloos punt tot je draadloze netwerk. Een slot nodig. Sommige kaartjes hebben
netwerk

Access Point koppelt een bedraad een vaste antenne die aan de achter-

• WEP: Wired Equivalent Privacy: een versleutelings- netwerk (of een modem) aan het kant van de computer uitsteekt,
techniek voor draadloze netwerken

draadloze

netwerk.

Een Access andere hebben een losse antenne die

• SSID: Service Set IDentiﬁer, een soort wachtwoord Point koop je in de regel als Wire- je ergens neer kunt zetten zodat je
dat gebruikt wordt om draadloze netwerken van less router: in plaats van slechts één betere signaalsterkte hebt.
elkaar te onderscheiden, bijna vergelijkbaar met de (bedrade) netwerkaansluiting, kun
werkgroepnaam

je dan minimaal vier pc’s via kabels

WIFI USB

• ad-hoc mode: een methode om pc’s met draadloze aansluiten. Een router heeft meer Makkelijker is het om een USB
netwerkkaarten met elkaar te verbinden, zonder voordelen: anders dan een puur adapter te gebruiken. Dergelijke USB
gebruik van een access point

AP, heeft een router ook uitgebreide adapters zien eruit als een standaard

• Access Point: (AP) een netwerkapparaat (vergelijk- routeringsfuncties. Zo heeft een WiFi USB drive met een soms antenne
baar met een hub of switch) dat meerdere computers router vrijwel altijd een ingebouwde eraan. Een kwestie van in een vrije
met draadloze netwerkkaarten aan elkaar koppelt
24
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ﬁrewall (wat een ﬁrewall op je pc USB poort steken en de installatie is

klaar. Voordeel van dergelijke USB meestal het makkelijkst: de adapter Afhankelijk van de instellingen van
adapters is het installatiegemak en wordt automatisch herkend en geïn- je WiFi router kun je hier een vast IPde draagbaarheid: je kunt ze makke- stalleerd. Let wel altijd even op: soms adres, Subnet masker, Gateway en
lijk in je notebook prikken, of op je pc moet je eerst drivers installeren en DNS’en invoeren, of alles op ‘Autothuis. Je ziet ze ook meer en meer met daarna pas de hardware aansluiten. matisch een IP adres laten toewijzen’
ingebouwd geheugen: wel zo handig Let op: de instellingen die hieronder aanklikken. Als je je router gebruikt
als je de adapter steeds meeneemt.

vermeld staan, gelden voor standaard als DHCP-server (een standaard
Windows XP instellingen. De meeste optie in routers), kun je je netwerkin-

OVERIG

WiFi-hardware wordt geleverd met stellingen op automatisch zetten.

Er zijn nog een aantal opties om aparte software.
WiFi in je computer te krijgen. Voor
notebooks kun je ook nog voor het

INSTELLINGEN OP DE PC

INSTELLINGEN OP DE
ROUTER / AP

PCMCIA kaartje kiezen, dat zijn de Als de installatie van je WiFi adapter Je vers aangesloten router bereik je het
creditcardachtige kaartjes die in een goed is gegaan, heb je nu een makkelijkst via een ‘wired’ computer:
sleuf in de meeste notebooks passen. netwerkverbinding in je ‘Netwerk- veel kan er dan niet misgaan. ConﬁVoor

PDA’s

zonder

ingebouwd verbindingen’. Dit scherm is bereik- guren kan ook via je WiFi-verbin-

netwerk kun je - afhankelijk van de baar via het bureaublad of via het ding, maar als de instellingen op
door de PDA ondersteunde stan- conﬁguratiescherm. Wanneer je nu router en pc niet overeenkomen,
daard - kiezen voor Compact Flash met de rechtermuis op de (nieuwe) kan het lastig worden. Meestal moet
WiFi kaartjes, een SD WiFi card of netwerkverbinding klikt, kun je de je je router (of Access Point) via een
Sony’s WiFi MemorySticks.

SOFTWARE INSTALLATIE

instellingen

via

‘Eigenschappen’ intern IP adres in je browser instellen.

aanpassen. Je krijgt nu minimaal drie Vaak worden hier 10.0.0.x of 192.0.0.x
items te zien: een ‘Cliënt voor Micro- adressen voor gebruikt: even in de

Installatietips geven is - gezien het soft Netwerken’, een ‘Bestanden en handleiding kijken van je router
brede aanbod WiFi-hardware - lastig: Printers delen’ en de belangrijkste: dus. Als alles goed gaat, krijg je het
het beste advies is gewoon het volgen ‘Internetprotocol (TCP/IP)’. Wanneer welkomstscherm van je router te zien
van de instructies van de fabrikant. je dit item aanklikt en op ‘Eigen- in je browser, meestal met de vraag
Wanneer je een USB adapter onder schappen’ klikt, kun je de instelWindows XP installeert, heb je het lingen voor je netwerk aanpassen.

Vervolg op pagina 27.
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WERK UW
ARCHIEFPROBLEMEN
VOOR DE VOET WEG
MET DE SPECIALE
ARNATOMAPPEN
VAN JALEMA

Specifieke problemen vragen om specialistische oplossingen. Als orthopedisch schoentechnicus zult u dat
zeker beamen. Jalema is gespecialiseerd in professionele
archiefsystemen. Standaardproducten en maatwerkoplossingen, zoals de Arnato werk- en archiefmappen.
Vervaardigd van extra stevig 270 grams Colorkraft karton
en met een opbergcapaciteit tot 30 mm uitermate geschikt als patiëntendossiers.
Maak kennis met Jalema’s totaalpakket aan representatieve en ruimtebesparende archiefoplossingen. Kijk voor
meer informatie op www.jalema.com. U kunt ons ook
bellen (077) 476 76 76 of mailen info@jalema.com.

Vervolg van pagina 25.
in te loggen. Standaard worden geen of simpele wachtwoorden gebruikt:
wederom even de handleiding checken.

OPROEP VOOR
HARRY’S TIPS

Een van de eerste dingen die je moet doen, is het wachtwoord om de router
te conﬁguren aanpassen: je wilt immers niet, dat derden je conﬁguratie

Ons vakblad kent sinds jaar en dag de rubriek

aanpassen. Het makkelijkst stel je je router nu in als DHCP-server, zodat de

Harry’s tips. Het merendeel van deze tips is steeds

pc’s in je draadloze netwerk op ‘Automatisch een IP adres laten toewijzen’

afkomstig geweest van Harry Diepstraten, tot twee

kunnen staan: zie hierboven bij ‘Instellingen op de pc’. Nu wordt het tijd aan

jaar geleden redacteur van ons blad. De redactie zou

de beveiliging te gaan denken. Een draadloos netwerk moet jouw netwerk

graag iedere lezer in de gelegenheid willen stellen

zijn, en niet die van de hele straat.

een bijdrage aan deze rubriek te leveren door haar
of zijn tips aan het redactiesecretariaat te zenden.

BEVEILIGING: SSID

De inzender van de tip die wordt geplaatst, wordt

In de vorige stap heb je - hopelijk - al meteen het wachtwoord van je router

beloond met een IRIS-cheque van 25 Euro.

aangepast. Tijd om je netwerk verder te beveiligen. In de conﬁguratie van

Stuur uw tips aan Redactiesecretariaat OS, Postbus

je router kun je, afhankelijk van type en merk, enkele stappen ondernemen

227, 2300 AE in Leiden of mail de tip aan de redac-

om je netwerk te beveiligen. Om makkelijk te beginnen: verander het SSID

tiesecretaris met als e-mailadres: jhknook@osteon.

van je Access Point. De Service Set IDentiﬁer is een soort werkgroep voor

demon.nl.

je draadloze netwerk: de fabrikant geeft een standaard naam mee. Een
eigen naam, in plaats van ‘Default’, isoleert je netwerk al een stukje van alle
andere standaard netwerken. Wanneer je je pc’s eenmaal op je draadloze
netwerk hebt aangesloten, is het aan te raden de SSID niet langer op ‘Broad- de router als op de aangesloten pc’s dezelfde sleutel moet
cast’ te laten staan: zo wordt je Access Point niet gevonden bij een standaard gebruiken. Bedenk wel dat dergelijke encryptie bandscan naar draadloze netwerken. Vergeet niet op je computer dezelfde SSID breedte vergt, dus de netto snelheid van je verbinding
wordt iets trager. WPA maakt gebruik van ‘dynamische’

te gebruiken!

sleutels: de versleuteling verandert steeds, waardoor het

MAC-FILTERING

minder makkelijk te kraken is. Wanneer je hardware (en

Het Media Access Control adres is een unieke naam voor elke netwerkkaart. Windows: via deze patch) dit ondersteunt, is WPA zeker
Een MAC-adres is, anders dan een IP-adres, vrij lastig te vervalsen en daarom te prefereren boven WEP.
een goede extra beveiligingslaag. In routers kun je (wederom afhankelijk van
type en fabrikant) instellen alleen speciﬁeke MAC-adressen toe te laten op

TENSLOTTE

het netwerk. Je moet dan eerst het MAC-adres van je draadloze netwerkkaart Tot slot nog een paar tips:
opzoeken: open hiervoor een dos-venster en tik ipconﬁg all. Het bij je WiFi- Vergeet niet je werkgroep (eigenschappen ‘Deze
adapter opgegeven MAC-adres kun je vervolgens aan de lijst toegestane computer - Computernaam - Wijzigen) op alle pc’s in het
netwerk hetzelfde te maken. Mocht je problemen hebben

computers in je router invullen.

elkaar ‘te zien’ in het netwerk, kan het soms helpen even

WEP OF WPA

de werkgroepnaam te wijzigen en te herstarten.

Routers hebben over het algemeen sowieso WEP (Wired Equivalent Protocol) Wil je bestanden kunnen delen met de computers in het
en WPA (WiFi Protected Access) encryptie. Dit zijn beveiligingslagen die de netwerk, dan zul je mappen of drives moeten delen.
gegevens die over het draadloze netwerk verstuurd worden, versleutelen. Hier geldt weer: makkelijk is niet altijd veilig.
WEP is redelijk makkelijk te kraken, dus als je router WPA heeft, kun je dit
beter gebruiken. WEP werkt met 64 of 128 bits encryptie, waarbij je zowel op Bron: Planet computer special februari 2005
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PLEIDOOI VOOR BEHOUD VAN EEN
PAAR OUDE TECHNIEKEN
Prof. Dr. G.J. Onvlee De beschadigingen van de gevoelloze voet hebben mij sinds 1957
(gepensioneerd orthopedisch chirurg) beziggehouden. Ik heb langzamerhand geleerd hoe daarmee om te
gaan. Pas in Leiden, in 1976, werd de orthopaedische zorg voor de
neuropathische voet een veld van extra aandacht. Daaruit groeide
een wekelijks spreekuur, samen met gipsverbandmeester, schoentechnicus en pedicure.
Nog in de oude Annakliniek kwam

en net zolang ingekort tot Pa bij lopen

in 1977 een jonge man onder mijn

op die schoen het steentje niet meer

behandeling die ik later, na Congo

voelde!! Na deﬁnitieve bevestiging

(1986 – 1991) en verhuizing naar

van het blok kon mijn patiënt enkele

Leusden pas weer terugzag: hij

weken op zijn schoen lopen zonder

bleek hier te wonen. Zijn gevecht

verdere beschadiging of ulcusreci-

om de juiste bescherming voor de
gevoelloze rechter voet vormt voor
mij aanleiding voor enkele ontboe-

Fig 2. Orthopaedische schoen met ‘balk’van
eigen fabrikaat, goed werkend zoals bedoeld.

zemingen. Heel in het kort: 1974

dief. (ﬁg. 2) Toen is een volgende
maatschoen gemaakt volgens het in
eigen schuurtje aangepaste model.
Twee jaar lang geen ulcus! Juich-

open fractuur van het rechter onder- ﬂink verlittekend gebied ongeveer stemming.

TWEE JAAR GEEN
ULCUS!
JUICHSTEMMING

been. Daarbij is kennelijk halverwege het onderbeen. Opnieuw En nu de ellende: toen ik hem hier
de N. tibialis gesneuveld genas het ulcus vrij snel. (ﬁg. 1)
met als gevolg blijvende Ondertussen

werd

een

in Leusden in 1992 of 1993 tegen-

nieuwe kwam en vroeg hoe het ging kreeg

uitval van het gevoel in orthopaedische schoen vervaardigd ik te horen dat na die ene goede
de voetzool. Na genezing waarvoor ik een volledig verstijfde schoen elke volgende maatschoen

van de fractuur bleek er al snel een zool met ﬂinke afwikkelbalk voor- zonder afwikkelbalk was afgeleverd
neuropathisch ulcus op te treden schreef. Bij aﬂevering bleek er geen en ieder keer weer problemen had
onder kopje I. Dat ulcus werd keurig balk, maar een afwikkelrol aange- opgeleverd. Het ulcus recidiveerde
behandeld met loopgips waarin het bracht te zijn, wel was de zool goed herhaaldelijk, raakte dikwijls geïndan genas. Om snel te recidiveren na verstijfd. Protest hielp niet: er was fecteerd. Ook een osteotomie van
hervatting van het lopen op schoen. al jaren tevoren in overleg met de het eerste metatarsale had geen
Een maatschoen bracht hiertegen orthopaeden van de AK besloten dat
geen soelaas. Toen ik hem in 1977 balken niet meer gebruikt zouden
voor het eerst zag had hij weer een worden, afwikkelrollen moesten het
atroﬁsch ulcus met dikke eeltplaque. zijn. Binnen 14 dagen recidiveerde
Er was bovendien sprake van een het ulcus in deze schoen, ondanks
parese van de voetheffers en een een fraai plastazote voetbed. Patiënt’s
Fig 1. Litteken van ulcus, 1979.

vader had goed begrepen wat de
bedoeling van de balk zou zijn. Met
dezelfde voetmaat als zijn zoon ging
hij aan de slag: een korrel aquariumgrint plakte hij onder zijn eigen
kopje I. Lopend in de orthopaedische
schoen van zijn zoon voelde hij dat
steentje bij iedere stap. Er werd na
enkele pogingen met ander spul een
stuk uit een harde rubberzool van
een sportschoen recht afgesneden.
Dit werd onder de schoen bevestigd
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Fig 3. Aspect van het oude littekengebied in
januari 2000, met haemorrhagische blaar in
het eelt + enige ontstekingsverschijnselen.

Ik meen dat de huidige, gunstige

stofvezels in plaats van stalen

situatie echt te danken is aan de

plaat ter volledige verstijving van

goede uitvoering van het schoen-

de zool.

voorschrift. Volledig verstijvde zool 3. Spreek het probleem en de voor+ afwikkelbalk + goed supplement

gestelde oplossing grondig door.

met beschermende en schokdem-

Alle partijen, de patiënt incluis,

pende bovenlaag van voldoende

moeten het met elkaar eens zijn.

dikte. (In dit geval werd hiervoor 4. Een
Fig 4. De maatschoen van januari 2000: tekort, slappe zool, te dun
afwikkelbalkje

beschermend

Top Soft gebruikt) Even zat de grote

spreidend)

teen in de knel met als gevolg een

gevormd zijn dat niet op de

blaar dorsaal. Inmiddels is er voor

randen geconcentreerde belasting

die teen meer ruimte gecreëerd en is

kan optreden. Voor een gevoel-

ook dat probleem opgelost.

voetbed

(=belasting
moet

zo

loze voet zou dat desastreus zijn.
5. Ga er niet vanuit dat een ‘lelijke’

Fig 5. De voet op het supplement uit de schoen van ﬁg 4: beschadiging vond plaats op de mediale rand, onder kopje M I. Tevens is te
krappe lengte duidelijk.

Lessen voor Orthopaed en Schoen-

orthopaedische schoen (bijvoor-

technicus beiden :

beeld met afwikkelbalk !) in de kast

1. Als de schoen niet doet waarvoor

terecht komt: de doorsnee patiënt

hij bedoeld en voorgeschreven is,

met inzicht in eigen handicap zal

vraag je dan af of het voorschrift

blij zijn als de schoen haar of hem

correct en duidelijk was en daarna

op de been houdt zonder schade.

of de toegepaste techniek wel in

Als de schoentechnicus er dan

overeenstemming is geweest met

ook nog iets moois van gemaakt

dat voorschrift.

heeft is de tevredenhied volledig!

2. Wees voorzichtig met toepassing
van nieuwe technieken en/of mate- G.J. Onvlee, Leusden.

oplossing geboden. Het bleef een

rialen: hier ging het om rol in 033-4953072

lijdensweg. In januari 2000 had hij

plaats van balk en, later, om kool- e-mail: gerard.onvlee@wxs.nl

weer een ulcus in het oude litteken
(ﬁg 3). De schoen die hij toen
gebruikte was te kort en te smal,
met een slappe zool en een kinderachtig dun balkje en op de rand van
ontstaan (ﬁg 4, 5). Vanaf 2000 zijn

PLEIDOOI VOOR BEHOUD VAN EEN PAAR OUDE
TECHNIEKEN

we samen naar een andere schoen-

Via een omweg (waarvan ik u de details wel mag besparen) werd ik

technicus gegaan. Alle aspecten

een paar jaar geleden geconfronteerd met de problemen van een toen

van het probleem en van de voor-

ruim 50-jarige man. Hij was sinds zijn jeugd diabeet, maar had tot

gestelde oplossing werden doorge-

enkele jaren tevoren weinig complicaties gehad. Een klein ongeval

sproken van a tot z. De eerste daarna

had een fractuur in het voetskelet tot gevolg. We moeten aannemen

gemaakte schoen had maar weinig

dat het gevoel in de voet- en enkelstreek toen al verminderd was zodat

zoolverstijving en een onvoldoende

de man nog enige weken op zijn geblesserde voet kon strompelen, zij

hoog afwikkelbalkje, ook nog te

het met enige pijn. Toen uiteindelijk operatief werd ingegrepen was er

ver naar achter geplaatst m.i. Er

vermoedelijk al sprake van een fors Charcot-proces. Een lange nasleep

zijn nog een paar periodes geweest

volgde, de voet raakte ﬂink misvormd in varusrichting en het enkelge-

van ulcus + complicaties. Uiteinde-

bied was instabiel. Er werd een POM-koker vervaardigd, doch daarin

lijk lijkt het ons nu gelukt om een

bleek het litteken op de buitenenkel kwetsbaar: een lange periode van

schoen gemaakt te krijgen waarin

ulceratie in dit litteken volgde. Het ulcus genas pas deﬁnitief toen door

de voet gaaf blijft: volledig verstijfde

eeen revalidatie-arts een ouderwetse arthrodesekoker werd voorge-

zool en een ﬂinke afwikkelbalk op de

schreven, met metalen stangen onbewegelijk aan de orthopaedische

juiste plaats. De voet blijft nu al enige

schoen bevestigd, vanbinnen met een beschermende en druksprei-

maanden gaaf, ondanks het feit dat

dende laag bekleed. Afgaand op de beschrijving die de patiënt zelf van

deze fors gebouwde man zijn voeten

de POM-koker gaf moest ik concluderen dat daarin zo’n beschermende

maar moeilijk kan sparen. Een actief

laag ontbroken had.

het voetbed moest wel een recidief

type, hij kan moeilijk stilzitten !
ORTHOPEDISCHE SCHOENTECHNIEK
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UIT DE LITERATUUR
DIABETISCHE VOET
P.J.A. ten Hengel

Een belangrijk deel van het werk van de orthopedisch schoentechnicus betreft het adviseren over, of het
aanmeten van een adequate schoenvoorziening bij patiënten met een diabetische voet. Over de diabetische voet is in de litteratuur heel veel geschreven. Dikwijls betreft dit een enkel artikel dat een onderdeel
van de materie uitdiept. Onlangs heeft het tijdschrift Orthopädieschuhtechnik ( het tijdschrift van de
Duitse orthopedische schoentechnici) een speciaal nummer uitgebracht over voetproblemen bij patiënten
met diabetes mellitus. In deze uitgave komen vrijwel alle aspecten van de diabetische voet aan bod. Voor
de Nederlandse orthopedisch schoentechnicus is het interessant te lezen hoe de Duitse vakgenoot werkt
(er zijn vele overeenkomsten), hoe de samenwerking tussen de diverse disciplines is en hoe de schoenen
worden geﬁnancierd.

INDELING IN
RISICOKLASSEN

taties en wondbehandeling. Ook gehouden. Door het buigen van
hier weer duidelijke foto’s hoe zo’n de draden veert het materiaal. Een

In juli 2005 is er door een werk- voet eruit ziet. Deze artikelen (met andere ontwikkeling is het gebruik
groep

(‘Interdisciplinäre

gruppe

Schuhversorgung

Arbeits- uitzondering

van

de

preventie) van zilver in oppervlakte materi-

beim zijn mogelijk voor de orthopedisch alen. Dit remt de bacterie- en schim-

diabetischen Fußsyndrom’) een inde- schoentechnicus wat minder inte- melgroei.
ling in risicoklassen voorgesteld. De ressant omdat ze niet het dagelijkse
indeling loopt van klasse 0: diabetes werkveld betreffen.

MAATSCHOENEN

mellitus

In Duitsland bestaan, evenals in

zonder

neuropathie

of

vasculopathie tot klasse VII: acute

INTERESSANTER

Nederland, diverse vormen van

laesie of ﬂoride Charcot voet (pagina Voor de orthopedisch schoentech- maatschoenen: de gewone ortho46). Bij iedere klasse wordt aange- nicus wordt het interessanter als een pedische schoen (‘Strassenschuh’),
geven welke schoenvoorzieningen podologe beschrijft wat zij te bieden de badschoen, de interimschoen,
zouden kunnen worden aange- heeft bij de behandeling van de de veiligheidsschoen, maar ook de
meten. Ik begrijp tussen dat, als de diabetische voet. Een aardig artikel huisschoen. Deze laatste kom ik in
schoenmaker zich hieraan houdt, de (niet altijd gemakkelijk te lezen) Nederland (nog?) niet tegen. Iedere
schoenen ook worden vergoed door gaat over de indicatiestelling en patiënt kan in principe twee paar
de ziektekostenverzekeraar. Zie ook het vervaardigen van voetbedden. orthopedische
de site www.Ostechnik.de.

VELE ASPECTEN

schoenen

krijgen.

Diegene die de voetbedden maakt, Daarna om de twee jaar een nieuw
moet een zeer ruime kennis hebben paar, tenzij er eerder een nieuw paar
van de materialen (onder meer nodig is bijvoorbeeld bij slijtage

Het eerste deel van de bijzondere wat betreft de hardheid/zachtheid of een veranderde voetvorm. Dit
uitgave begint met de preventie van de materialen) om in elk apart laatste kan voorkomen bij een diabevan de diabetische voet. Vervol- geval de juiste keuzen te maken. tische voet.
gens wordt uitgebreid de kliniek, Vaak wordt gewerkt met een ‘sanddiagnose en conservatieve therapie wichtechniek’ waarbij verschillende
beschreven, geïllustreerd met een materialen worden gecombineerd.

GECONFECTIONEERDE
SPECIAALSCHOEN

aantal duidelijk foto’s.Vervolgens Een nieuw materiaal wordt thans Een interessant artikel beschrijft de
is er ruim aandacht voor de chirur- ontwikkeld waarbij twee lagen met ‘geconfectioneerde speciaalschoen’.
gische behandeling inclusief ampu- stugge draden van elkaar worden Zoals de beschrijving is lijken deze
30
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schoenen op de semi-orthopedische schoenen in Nederland. Gemeld wordt dat deze schoenen al meer dan 10
jaar bestaan; er is echter geen strak wettelijk kader. Een
aantal ﬁrma’s produceren deze schoenen die een aantal
gemeenschappelijke kenmerken hebben zoals: ruimte
voor een brede voorvoet bij een smalle achtervoet, veel
ruimte voor de tenen, gebruik van zachte materialen,
diverse wijdtematen enzovoorts. Aan het eind van het
artikel worden een aantal onderzoeken genoemd die
een positief effect beschrijven bij het gebruik van deze
schoenen waar het bijvoorbeeld de preventie van ulcera
betreft.

KORT
TOORNEND SCHOENEN EMMEN
GAAT EEN DEURTJE VERDER
In september is Toornend Schoenen Emmen
verhuisd van de Haagjesweg 291 naar Haagjesweg 271. In verband met de sanering van het oude
pand kreeg het bedrijf het nieuwe pand aangeboden en pakte ze deze kans met beide handen aan.
Vestigingmanager John Basemans: “Het pand is 25
vierkante meter groter dan het oude en we hebben

SAMENWERKING
De laatste artikelen in het tijdschrift onderstrepen het
belang van een goede samenwerking tussen de vele
disciplines die zich bezig houden met de behandeling
van de diabetische voet. Daarmee wordt een beter resultaat bereikt.

de inrichting direct grondig aangepakt. De huisstijl
is in alle bedrijfsuitingen goed te zien. We hebben
een voetscan aangeschaft en hebben de werkbanken conform arbo-wetgeving gemaakt. Ook is de
werkplaats voorzien van een geheel nieuw afzuigsysteem.” Reden voor een feestje. Op vrijdag 20
januari stonden de deuren wagenwijd open voor

Litteeratuur: Orthopädieschuhtechnik Sonderheft Diabetes
12/2005
(pagina 1-96) (ISSN 0334-6026)

geïnteresseerden en dat leverde direct al nieuwe
klanten op. “Doelgericht adverteren heeft duidelijk
veel belangstelling opgeleverd.” Onder het genot
van een drankje en een hapje demonstreerden de
medewerkers de nieuwe voetscan en kregen de
bezoekers een rondleiding door het nieuwe gebouw.

Andere oplossingen die u vooruit helpen:

ORTHOPEDISCHE SCHOENTECHNIEK
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Een van de speerpunten in ons beleid is het “people to people” management. De mens staat centraal in onze
organisatie. We betrekken de persoon in zaken die voor hem of haar van belang zijn. Persoonlijke aandacht is
belangrijk voor de cliënten maar zeker ook voor onze medewerkers. Zo hebben al onze medewerkers hun eigen
taken en verantwoordelijkheden en een eigen werkterrein waarin zij zich kunnen ontplooien. Een ieder draagt zelf
een stuk verantwoordelijkheid in het vervaardigen van het product en het verlenen van de dienst naar onze cliënt.
Persoonlijke vaardigheden komen het best tot hun recht als je de kans krijgt ze te ontwikkelen.

Hanssen Footcare biedt totale zorg voor voeten en voetproblemen,
naar tevredenheid van klant, medewerker en bedrijf.
Heerlen - Brunssum - Gulpen
Maastricht - Hoensbroek - Sittard
Ede - Leiden - Gouda - Den Haag
Rotterdam - Amersfoort - Harderwijk
Apeldoorn - Baarn - Arnhem - Velp
Haarlem - Alkmaar

Voor onze vestigingen in Leiden en Amersfoort zoeken wij

ORTHOPEDISCH SCHOENTECHNICUS / PASKAMER MEDEWERKER
Een klantvriendelijke instelling en goede communicatieve vaardigheden maken mede deel uit van onze kwaliteit.
Dat dienen dan ook je eigenschappen te zijn, evenals een vakkundige, creatieve visie op beschoeiing.
Hoofdzakelijk zul je werkzaam zijn in de paskamer en alle daarbij horende activiteiten verrichten.
Je bent representatief, beschikt over ervaring en het diploma niveau 3 of hoger.
Voor onze vestiging in Haarlem zoeken wij

LEESTENMAKER
Je werkzaamheden bestaan grotendeels uit het vervaardigen van orthopedische leesten, zowel op de traditionele
wijze via het gipsmodel, maar zeker ook volgens de CAD methode. Deze werkzaamheden kun je geheel
zelfstandig uitvoeren op een hoogstaand niveau. Je hebt ook de vaardigheden zowel sociaal als ook en technisch
om deze kennis over te dragen aan collega’s. Je nieuwsgierigheid naar nieuwe ontwikkelingen op dit terrein
maken er zeker geen van 8 tot 5 baan van.
Daarnaast ondersteun je je collega’s bij de vervaardiging van orthopedische voorzieningen.
Opleidingsniveau is N3. Uiteraard gelijkwaardige deelopleidingen en ruime werkervaring zowel op leesten als ook
op leidinggevend gebied worden van je gevraagd.
Voor onze vestigingen in Heerlen en Leiden zoeken wij

PODOTHERAPEUT
Je voelt je thuis in een multidisciplinair team waarin zorg tot mobiliteit voor de klant centraal staat. In de
orthopedische schoenwereld beweeg je je in de nabijheid van de orthopedisch schoentechnicus en pedicure,
waarmee je een relatie onderhoudt van wederzijds respect en ondersteuning en kennis en uitvoering van de zorg
en producten. Door samenwerking binnen dit team zal de voetzorg een hoger niveau bereiken.
Je hebt een HAVO/VWO vooropleiding en bent gediplomeerd podotherapeut. Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden op verschillende niveau’s zowel in woord als in schrift. Op professionele wijze verwerk
je zelfstandig een anamnese, voetbehandelingplan, dossiervorming, voortbrengingsproces, kwaliteitsbewaking
en nazorgtraject. Uiteraard draag je verantwoording voor informatie uitwisseling naar verschillende relaties zoals
verwijzer en verzekeraar.
Wij bieden een marktconform salaris waarbij groeimogelijkheden, mede door jouw enthousiasme en inzet,
gestalte gegeven kunnen worden. De vorm van het dienstverband, waaronder part/fulltime, kan met elkaar
besproken worden.

Wij zoeken: een vakbekwame, verantwoordelijke,
enthousiaste en sociale collega die zichzelf
in bovenstaande proﬁel herkennen
Je hebt aantoonbare ervaring en deskundigheid op voetzorg gebied en bent bereid
het niveau te consolideren door trainingen en symposia te bezoeken.
Wij bieden: een uitdagende en afwisselende functie binnen een
jong en dynamisch team met een uitstekende werksfeer.
De salariëring is overeenkomstig de zwaarte van de functie en zijn of haar ervaring.
Verhuiskosten en kinderopvang maken deel uit van onze goede
secundaire arbeidsvoorwaarden.
Reacties op de bovenstaande vacature kun je richten aan:
Hanssen Footcare
R.B.T. Mulders
Man P&O
Postbus 32008, 6370 JA Landgraaf
rmulders.hanssen@footcare.nl
Bezoek www.footcare.nl voor meer informatie en sollicitatie
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E E N L I V I T O RT H O P E D I E O N D E R N E M I N G .

Voor een solide basis.

TOORNEND

schoenen

is de marktleider in Nederland op het gebied van orthopedisch maatschoeisel.

Met 13 vestigingen en in totaal 130 medewerkers door heel Nederland kent Toornend een landelijke spreiding. Toornend is een
onderdeel van LIVIT Orthopedie, dat een breed assortiment aan orthopedische hulpmiddelen aanbiedt (orthopedisch maatschoeisel, pro- & orthesen en therapeutisch elastische kousen). Gezien onze voortgaande groei en ambities bestaan de volgende
vacatures binnen ons bedrijf:

(ASS.)ORTHOPEDISCH SCHOENTECHNICUS/
PASKAMER MEDEWERKER

m/v

PODOTHERAPEUT

m/v fulltime/parttime

Vestigingen: Zwolle, Amsterdam

Vestigingen: Amsterdam

Functie - Je bent als podotherapeut aanvullend op het hui-

Functie - Je bent werkzaam in de paskamer en verricht

dige diensten- en productenpakket van Toornend Schoenen.

de daarbij horende activiteiten. Je beschikt over goede

Dit impliceert zelfstandige behandeling van een eigen klan-

contactuele vaardigheden. Je bent actief in het beden-

tenkring voor voetverzorging. Daarnaast maak je deel uit

ken van creatieve oplossingen op medisch functioneel en

van multidisciplinaire voetenbehandelteams voor diabeten

cosmetisch gebied, flexibel, ontplooit eigen initiatieven en

in ziekenhuizen.

wil werkzaam zijn in een klein teamverband dat deel

Wij vragen - Een paramedicus met (bijna) afgeronde HBO-

uitmaakt van een grote organisatie.

opleiding podotherapie. Daarnaast beschik je over goede
contactuele vaardigheden en wil je werkzaam zijn in een klein
teamverband, dat deel uitmaakt van een grote organisatie.

Wij bieden - een afwisselende baan in een flexibele en innovatieve organisatie. Salariëring is afhankelijk van werkzaamheden,
ervaring en prestatie. Reacties - kunt u, voorzien van CV, richten aan LIVIT Orthopedie, t.a.v. afdeling P&O, postbus 962
2003 RZ Haarlem. Of mail naar personeel@livit.nl.. Kijk voor meer informatie op: www.livit.nl
POSTBUS 962

2003 RZ HAARLEM

TEL. (023) 55 39 966

M A I L I N F O @ L I V I T. N L

TOORNEND. TOONAANGEVEND IN MAATSCHOEISEL.

W W W. L I V I T. N L
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