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Heythuysen • Roermond • Weert • Tegelen • Venlo • Delft • Gouda • Rotterdam • Den Haag • Tiel • Doetinchem

Penders Voetzorg is met haar 11 vestigingen en 100 medewerkers een vooraanstaande 
onderneming op het gebied van voetzorg in Nederland. Centraal staat een klantgerichte en 
multidisciplinaire aanpak bij het oplossen van voetproblemen. Spreekuren worden gehouden in 
onze vestigingen en in ziekenhuizen, revalidatiecentra en verzorgingstehuizen. Tevens kunnen 
klanten terecht voor advies op het gebied van geselecteerd gemaksschoeisel.

Voor diverse vestigingen zijn wij op zoek naar een:

(Assistent-) Orthopedisch 
schoentechnicus
Functie:
Kijk voor een uitgebreide functieomschrijving omtrent deze vacature op onze website: 
www.pendersvoetzorg.nl

Inlichtingen:
Nadere informatie over deze functie is 
verkrijgbaar bij Henk Engelen, technisch 
directeur, bereikbaar via e-mail: 
h.engelen@pendersvoetzorg.nl

Sollicitatie:
Bij interesse kun je je sollicitatie richten 
aan r.cortenbach@pendersvoetzorg.nl 
Of per post aan:

Penders Voetzorg
t.a.v. Rianne Cortenbach
Postbus 3116
6093 ZJ Heythuysen

FITS ALL F ITS YOU
Wie durft de uitdaging aan 

om in het buitenland te werken?

Wij zijn een gespecialiseerde schoenenfabrikant en hebben
ons volledig toegelegd op het op maat vervaardigen van
orthopedisch schoeisel, voor volwassen en kinderen, in 
alle mogelijke variaties. Fits All is marktleider in Europa en
onze klanten zijn al jaren zeer enthousiast over de kwaliteit
en service die wij leveren.

Fits All vindt zijn oorsprong in Arrifana, Portugal: hét episch
centrum van de schoenenbranche. Ter uitbreiding van
onze werkzaamheden in Portugal zijn wij op zoek naar:

Leestenmaker / Supplementenmaker

Ben je een vakman en kun je  orthopedisch schoeisel tot 
op de millimeter laten passen om de dragers de benodigde
steun de bieden? En ben je bereid om regelmatig in het
buitenland te werken? Stuur dan je reactie naar:

Fits All, p/a Klaphekstraat 23, 6644 CL Ewijk
of mail naar o.toornend@nimco.nl

08FIA001 - Adv:Layout 1  15-05-2008  16:02  Page 1

4 orthopedische schoentechniek



woord vooraf

grensverleggend 

Zoals zoveel Nederlanders heb ik 
de mei-vakantie benut om vakantie 
te vieren. Op aandringen van mijn 
jongste zoon vertrokken wij naar 
Rome. Vijf dagen lang zwierven wij 
door de straten van de stad waar de 
beschaving in lagen ligt verborgen. 
Rijen scooters voor het stoplicht, 
volgepropte metro’s, prachtige fon -
teinen. En, de lekkerste ijsjes-ooit-
gegeten, geurige koffie en heerlijke 
panini’s. We keken onze ogen uit. We 
renden van het Colloseum naar het 
Forum Romanum en met de metro 
lieten we ons – staand – vervoeren 
naar het Vaticaan. Elke avond ploften 
we uitgeput op onze bedden neer. 
Mijn voeten voelde ik niet meer. In de 
haast was ik goed schoeisel vergeten 
en het lopen op laarzen met hakken 
door een snikheet Rome, en dat 12 
uur lang, dat eiste zijn tol. Mijn zoon 
had een goede tip: deodorant op de 
vermoeide voeten spuiten. Ondanks 
de heerlijke geur, vond ik het geen 
succes: brandende voeten. Topsport 
was het. Want sport is toch echt over 

je grenzen gaan, iets willen bereiken 
wat onbereikbaar lijkt. Vandaar dat 
we in deze editie van het vakblad, 
in het kader van de Olympische 
Spelen, zoveel mogelijk nieuws 
hebben verzameld over sport en 
schoeisel. Steeds meer ontwikke-
lingen op het gebied van schoenen 
sijpelen de sportwereld binnen. Daar 
is nog een hele markt te veroveren. 
Schoenen voor kunstgras (pag. 31), 
sportschoenen voor mensen met 
diabetes (pag. 23) en schoenen voor 
de werkende vrouw (pag. 16). Dat 
is tenslotte ook topsport. En niet te 
vergeten het ondernemerschap. Ook 
daar worden de grenzen verkend 
(pag. 12). Kortom, de vakantiepe-
riode komt eraan. Het zal weer een 
uitdaging zijn om de werkroos-
ters kloppend te krijgen, zodat uw 
cliënten op tijd hun schoenen kunnen 
ontvangen. En daarna is het tijd voor 
rust. Terwijl u tijd heeft voor wat 
reflexie, zo in de tuin, liggend in een 
stoel, laat u dan inspireren door het 
artikel over trends. En als alle sport-
evenementen weer voorbij zijn en 
de vakantie gevierd is, bent u klaar 
om met goede moed aan een nieuw 
seizoen te beginnen.

Ik wens u zonnige en sportieve 
zomermaanden toe!

Mariska van Vondelen
eindredacteur 
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De wereld van de orthopedische schoentechniek is volop in ontwikkeling. Hanssen Foot-
care bundelt alle technische en menselijke krachten om de beste te zijn en te blijven op het 
gebied van totale voetzorg; of het nu gaat om advies, een voethulpmiddel of een orthope-
dische schoen. Ons streven is optimale mobiliteit en vooruitgang.

De mens staat centraal in onze organisatie. Persoonlijke aandacht is belangrijk voor onze 
klanten maar zeker ook voor onze medewerkers. Al onze medewerkers hebben hun eigen 
verantwoordelijkheden en een eigen werkterrein waarin zij zich kunnen ontplooien. Een 
ieder draagt zelf de verantwoordelijkheid voor het vervaardigen van het product en in het 
verlenen van de dienst naar onze klant.

Wij vinden dat persoonlijke vaardigheden het best tot hun recht komen als je de kans krijgt 
ze te ontwikkelen.

Wil jij ook graag vooruit? Bekijk dan onderstaande vacatures.

Heerlen - Brunssum - Gulpen
Maastricht - Hoensbroek - Sittard
Ede - Leiden - Gouda - Den Haag

Rotterdam - Amersfoort
Harderwijk - Apeldoorn - Baarn

Arnhem - Velp - Haarlem - Alkmaar

Hanssen Footcare werkt op 
landelijk niveau vanuit zeven 
vestigingen met circa 80 per-
sonen. Wij ontwikkelen en 
produceren voethulpmiddelen 
voor mensen met een beperkte
mobiliteit. Onze medewerkers 
zoeken op innovatieve wijze naar 
de beste oplossingen op medisch-
functioneel en cosmetisch gebied.

Voor onze vestiging in Leiden zoeken wij een: 

PASKAMERMEDEWERKER / ORTHOPEDISCH SCHOENTECHNICUS

Je bent voornamelijk werkzaam in de paskamer met alle 
bijbehorende activiteiten. Je hebt ervaring op dit gebied en 
je hebt een innovatieve kijk op beschoeiing.

Voor onze vestigingen in Leiden, Haarlem, Ede en Heerlen zoeken wij een:

PODOTHERAPEUT
 
Je bent gediplomeerd podotherapeut. Je verwerkt zelf-
standig een anamnese en stelt voetbehandelingsplannen 
op. Je bent verantwoordelijk voor de dossiervorming, het 
voortbrengings- en nazorgtraject en je bewaakt de kwali-
teit van dit alles.

 Wij bieden: een uitdagende, afwisselende en
 zelfstandige functie binnen een dynamisch en
 deskundig bedrijf met doorgroeimogelijkheden
 en een prettige werksfeer.
 Hanssen Footcare biedt een marktconform salaris.

 Reacties kun je richten aan:
Hanssen Footcare

De heer R.B.T. Mulders
Manager P&O

Postbus 32008, 6370 JA Landgraaf
rmulders.hanssen@footcare.nl

 Kijk op www.footcare.nl voor meer
 informatie over onze bedrijven en voor  
 de volledige vacature omschrijvingen.



van de voorzitter

sporters

De sportzomer van 2008 is begonnen. 
Roland Garos is al achter de rug. Het 
Europese voetbalkampioenschap is net 
begonnen. Wimbledon, de Ronde van 
Frankrijk en de Olympische spelen 
hebben we nog tegoed. Ondertussen 
wordt er tussen alle oranjeattributen 
ook nog gewoon gewerkt.

Wie zijn talenten oefent en op nivo houdt zal soms 
winnen en wat vaker verliezen, maar is nooit gedoemd 
tot een bijrol. Meespelen op het hoogste niveau: daar 
gaat het om. Talent en jarenlange toewijding en dan pres-
teren op de juiste plaats en op de goede momenten, niet 
bang om te verliezen en evenmin bang om te winnen.

De komende weken zullen er weer tactische varianten 
en technische hoogstandjes te zien zijn en eindeloos 
besproken worden. We zien weer hangende spitsen en 
opkomende verdedigers zijn en kopmannen en water-
dragers. De spelen krijgen weer een koning en een 
koningin. Gelukkig lopen de spelbepalers hier nog in 
het veld en blijven de regisseurs buiten de lijnen. Ze 
brengen het spel in beeld, maar nemen er zelf niet aan 
deel. Dat is met regisseurs buiten de sport nog wel eens 
anders. Bij wedstrijdsport komt er hooguit ooit publiek 
in het speelveld. Hooggeplaatst publiek, dat wel, en 
pas na afloop van de strijd, want het speelveld is goed 
omheind en wordt zwaar bewaakt. Als namens ons 
de Prins van Oranje het speelveld betreedt en als onze 
NOC-voorzitter op haar onranjest kleurt dan weten 
we dat het goed gaat met het vaderland en dat ‘wij’ 
meespelen op het wereldpodium.

Paul Valk
juni 2008

Sporters spelen met hun mentale en 
fysieke beperkingen. Ze zijn altijd 
geïnteresseerd in betere trainings-
methoden en effectievere hulpmid-
delen. Dat leidt niet alleen tot betere 
hockeysticks en snellere fietsen, 
maar ook tot ander schoeisel, een 
slimmere inlegzool. lichtere orthesen 
en zelfs tot prothesen die het in een 
enkele tak van sport mogelijk maken 
om mee te komen met de prestaties 
van valide sporters.

Sportieve spanning bestaat uit 
competitie en het besef dat het 
verschil tussen winnen en verliezen 
flinterdun is. Natuurlijk, je komt 
nergens zonder jarenlange toewij-
ding en je gaat roemloos af, wanneer 
je niet presteert wanneer het nodig 
is. Maar tóch, de concurrenten zijn 
zó aan elkaar gewaagd, dat het 
verschil tussen de hoogste trede en 
een treetje lager vaak bepaald wordt 
door de domme pech van de één 
en het stomme geluk van de ander. 
Voor winnaars en verliezers zijn de 
kansen bij iedere volgende confron-
tatie weer gelijk.
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 orthopÄdie 
  + reha-technik 2008 
   in leipzig Jaap de Boer

Bij zeker 100 exposanten kon de 
technicus zich laven aan gewij-
zigde of nieuwe ontwikkelingen, 
producten of materialen. Een van 
de trends is de vernieuwing van het 
begrip semi-orthopedische schoen. 
Producenten uit binnen- en buiten-
land leggen steeds meer de nadruk 
op ‘individueel vervaardigd’ met tal 
van uitgebreide mogelijkheden met 
een persoonlijke toets. Daarnaast 

veel scan-apparatuur met frees-
banken in allerlei soorten en maten, 
schoenmaterialen voor diabetici; 
ook kousenfabrikanten kennen een 
verhoogde belangstelling vanuit 
onze beroepgroep.

interdisciplinair
Aan de expositie is tevens een wereld-
congres gekoppeld. Het con gres staat 
in teken van de  interdisciplinair, 

Van 21 tot 24 mei is in Leipzig de tweejaarlijkse ‘Orthopädie 
en Reha-technik’ gehouden. De beurs telde 448 exposanten en 
mocht op de belangstelling van 18.100 bezoekers uit 85 landen 
rekenen. De vakbeurs stond in het teken van innovaties op het 
gebied van revalidatiehulpmiddelen, pro- en orthesen en ortho-
pedische schoentechniek. 
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column

op naar de 
paralympics
“Paarden zijn mijn leven. Ik ben er als klein kind mee 
opgegroeid. Nog maar negen jaar oud kreeg ik mijn 
eerste pony en leerde ik paardrijden. Mijn moeder had 
al een paard dus dat vond ik vrij normaal. Tot voor kort 
reed ik gewoon met de reguliere dressuur wedstrijden 
mee, maar toen ik eenmaal had besloten dat ik wilde 
trainen voor de Paralympics ben ik begonnen met een 
gerichtere training met mijn paard. Ik heb de ziekte 
van Recklinghausen en daardoor is mijn linkerbeen een 
soort van verlamd. In mijn linkervoet heb ik ook niet 
zoveel kracht. Daardoor is paardrijden best moeilijk. 
Een paard geef je voornamelijk commando’s met de 
benen. Twinkle, mijn merrie van acht jaar oud, heeft daar 
soms nog wat moeite mee. Ik gebruik natuurlijk wel een 
zweepje om haar te leiden. Ik merk dat ze beledigd is 
als ik haar niet het goede teken geef. De laatste tijd train 
ik zeer intensief met haar. Vijf dagen in de week, ruim 
drie kwartier lang. Dat is genoeg. Het is nog een jong 
dier. En ik zie dat we steeds meer vertrouwd raken met 
elkaar. Meer uren trainen zou te zwaar zijn voor haar. 
Voor mij ook trouwens, want ik rijd ook nog per dag drie 
kwartier op een ander paard dat ook bij ons huis staat. 
Trainen voor de Paralympics geeft mij een doel. Ik wil 
op hoog niveau presteren. De paarden staan aan huis 
en die verzorg ik iedere dag. Hierdoor blijf ik goed in 
conditie. Het lopen gaat immers zwaar. Ik merk dat mijn 
been moe en pijnlijk word als ik zoveel werk. Helaas heb 
ik nog geen aangepaste rijlaarzen. Een rijlaarzenmaker 
heeft het wel eens geprobeerd, maar dat werd geen 
succes. Het verschil tussen de grootte van mijn voeten 
was te zichtbaar, het leken geen rijlaarzen meer. En ik 
wil er goed uitzien. Misschien in de toekomst. In 2012 
zijn de Paralympics in Londen. Hier zijn vier ‘grades’ in, 
die lopen van 1 tot 4, van zwaar naar lichtere handicaps. 
En ik rijd in grade 4. Het is een mooi streven. Ik kijk er 
echt naar uit.”

Lotte Krijnsen (19 jaar)

Opgetekend door Mariska van Vondelen

hetgeen letterlijk ‘tussen de disciplines’, betekent. Het 
gaat om een benaderingswijze in de wetenschap waarbij 
niet vastgehouden wordt aan de eigen discipline of 
vakgebied, maar waar een tussenpositie wordt gecre-
eerd. Soms is dat door de inzichten van andere weten-
schappen te combineren. Na een langere periode kan 
een interdisciplinaire benadering als combinatie van 
disciplines zelf ook weer een discipline worden. Door 
deze nieuwe benaderingswijze wordt er vaker in een 
‘vreemde keuken’ gekeken hetgeen weer tot nieuwe 
inzichten en behandelingswijzen kan leiden. Mede door 
deze nieuwe aanpak trekt het congres 3.800 deelnemers 
uit verschillende zorgechalons; artsen, therapeuten en 
technici. Veel van de presentaties staan in het teken 
van pro- en orthesen, diabetische wondbehandeling 
maar ook workshops voor schoentechnici. Collega Olav 
Toornend verzorgt drie thematisch verschillende work-
shops over individueel vervaardigd semi-orthopedisch 
schoeisel maar kent een geringe belangstelling; ondanks 
een goed standbezoek. Afsluitend kan worden gecon-
cludeerd dat de ‘Orthopädie en Reha-technik-beurs’, de 
rit naar Leipzig waard is geweest. 
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diploma-uitreikingen svgb op 9 Juli 2008
 
In de vorige uitgave stond een foutieve datumver-
melding van de diploma-uitreikingen van de SVGB. 
Niet op 19, maar op 9 juli 2008 zullen de diploma’s 
voor de verschillende branches worden uitgereikt. 
Om 14.00 uur zal de happening beginnen in de 
Heidehal, aan de Blokhoeve 2, 3438 LC te Nieu-
wegein. Er zullen diploma’s worden uitgereikt aan 
geslaagden in de Orthopedische Schoentechniek-, en 
in de Orthopedische Techniekbranche. Ook worden 
diploma’s Schoenhersteller uitgereikt, mits leer-
lingen daarin geslaagd zijn. De diploma-uitreiking 
zal worden afgesloten met een feestelijke borrel.

 fontys en svgb ontwikkelen
opleidingstraJect op maat voor hbo-ers

Fontys Hogescholen en Kennis- en 
opleidingencentrum SVGB krijgen 
in toenemende mate vragen om 
hbo-ers om of bij te scholen naar 
een adequaat niveau binnen de 
orthopedie. Het gaat hierbij om 
mensen met een achtergrond in de 
fysiotherapie, podotherapie, bewe-
gingstechnologie en ergotherapie. 
Deze groep afgestudeerden komt 
voornamelijk in de behandelkamer 

ontwikkelen Fontys en SVGB een aangepast, verkort 
opleidingstraject, om deze mensen snel en efficiënt op 
het juiste niveau te brengen.

Het nieuwe opleidingstraject start vermoedelijk in 
januari 2009.

Kijk voor informatie over opleidingen bij Fontys en de 
SVGB op: www.fontys.nl <http://www.fontys.nl/>  en 
op www.svgb.nl <http://www.svgb.nl>

vinden zonder zoeken: schoegel

http://www.ispo.ws/
Homepage van de International Society for Prosthetics and Orthotics. 
Met veel wetenschappelijke info, nieuws, contacten en links.

http://www.drmartens.com/
Dr. Martens worden voornamelijk door Punks, Skinheads, Gothics, 
Mods en andere jongeren gedragen. Maar oorspronkelijk was het en 
werkschoen voor politieagenten, soldaten en postbodes. Het klas-
sieke model 1460 (the eight hole) cherry red is een evergreen. Dus voor 
schoenmakers altijd leuk om te kijken.

Op internet is veel informatie te vinden. In deze nieuwe  
rubriek alvast enkele interessante websites voor de ortho-
pedische  schoen techni cus. Heeft u zelf ook nog goede tips, 
mail ze dan naar info@tekstblok.nl

http://www.kinderfuesse.com
Een leuke homepage over kindervoeten. Dr. Wieland 
Kinz heeft en heel interessant onderzoek over kinder-
schoenen en schoenlengte gedaan, helaas alleen in 
het Duits, het Italiaans en het Engels. 

te werken. Zij blijken in de prak-
tijk nog niet alle kennis en vaardig-
heden te beheersen om daar zonder 
meer zelfstandig aan de slag te 
gaan. In gezamenlijk overleg met 
inhoudelijk deskundigen vanuit de 
Orthopedische Schoentechniek en 
Orthopedische Techniek wordt een 
traject ontwikkeld om vast te stellen 
wat een kandidaat al aan kennis en 
vaardigheden beheerst. Vervolgens 
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Mariska van Vondelen

7  wat is de grootste ergernis op 
de werkvloer?

“Als ik op locatie een 
spreekuur heb en een 
cliënt komt langs, 
die per ongeluk niet 
staat ingepland. Een 
dag van tevoren heb 
ik alles klaargezet en 
soms is het onmo-
gelijk om iemand te 
helpen. Ik probeer 
het natuurlijk wel 
altijd, maar als ik een 

cliënt naar huis moet sturen, vind ik dat niet leuk.” 

8 welk gereedschap is voor Jou 
onmisbaar?

“Alle gereedschappen zijn belangrijk. Ik werk het liefst 
met mijn eigen gereedschappen. Die liggen gewoonweg 
beter in de hand dan die van de buurman.”
 

9 heb Je nog tips?
“Zorg dat je plezier blijft hebben in je werk. Mijn 

grootste drijfveer is dat ik veel voldoening haal uit het 
helpen van iemand door goede schoenen te maken 
of aan te passen. Dat ik met mijn inzicht en vakman-
schap mensen van alle leeftijden kan helpen. Durf eens 
met gewaagde oplossingen te komen, gebruik nieuwe 
materialen en kies eens niet voor de reguliere oplos-
sing. Hierdoor blijf je uitgedaagd en kom je tot nieuwe 
inzichten.”

l0 ga Je naar bedriJfsuitJes?
“Elk bedrijfsuitje ben ik van de partij. We gaan 

sinds vier jaar elk jaar met de collega’s, hun vrouwen 
en mannen en kinderen op fietstocht. Daaraan zit altijd 
een activiteit gekoppeld. Ik ben zelf begonnen met het 
organiseren van een huifkartocht en sindsdien is het elk 
jaar raak. We eindigen altijd in de achtertuin van Peter 
en Ingrid Reumkens voor een barbecue. Gezellig hoor.” 

 koffie met ..... 
  Job bertrams 

1 wie ben Je, waar werk Je en wat doe Je?
“Ik ben Job Bertrams, ben 34 jaar, ben getrouwd met Angela en heb een 

dochter (8 jaar) en een zoon (6 jaar). Ik werk sinds 1996 als orthopedisch 
schoentechnicus bij Reumkens Orthopedie B.V. in Venlo. ” 

2 hoe lang werk Je al biJ dit bedriJf?
“Volgend jaar werk ik 12,5 jaar bij Reumkens Voet & Zorg, het bedrijf 

bestaat 50 jaar.”

3 hoe ben Je in de orthopedisch schoentech-
nische branche terecht gekomen?

“Een neef van mijn vader, die bij het arbeidsbureau werkte, attendeerde 
mij op een vacature bij Reumkens. Ik werkte toen als onderhoudsmonteur. 
Daarvoor had ik de opleiding op het CIOS niet afgerond en ik had zes jaar 
als timmerman gewerkt.”
 

4 doe Je op dit moment een opleiding?
“Mijn werkgever wilde graag dat ik naar school ging, maar ik had nog 

wat tijd nodig. Pas toen ik een huis gekocht had en mijn dochter geboren 
was, was ik er klaar voor. Inmiddels ben ik dit jaar afgestudeerd ortho-
pedisch schoentechnicus. Mijn werkgever heeft mij al die tijd gesteund. 
Volgend jaar wil ik starten met de opleiding podoloog. Ik ben benieuwd 
in hoeverre hun werkmethodes verschillen van de orthopedisch schoen-
techniek. Het schijnt dat in deze opleiding de anatomie meer wordt uitge-
diept.”
 

5 met wie drink JiJ het liefst koffie?
“In het bedrijf hebben we twee koffiemomenten. In de ochtend van 9.30 

uur tot 9.45 uur en in de middag van 12.30 uur tot 13.00 uur. Ik drink mijn 
koffie zwart en het liefst drink ik mijn koffie met al mijn collega’s. In de 
ochtend is dat met iedereen die op dat moment werkt en in de middag samen 
met de dames die de administratie doen. We praten dan over de kinderen, 
de actualiteit of voetbal. We zijn net een kleine familie. Soms neemt iemand 
dossiers of mappen mee naar de kantine, maar meestal verdwijnen die weer 
ongeopend meer naar beneden. Koffietijd is om te ontspannen.”

6 heb Je nog suggesties voor het vakblad? 
“De rubriek Koffie met … lees ik graag. Dat komt omdat ik erg geïn-

teresseerd ben in hoe het in andere bedrijven gaat. Wat mij betreft mag er 
een rubriek komen waarin bedrijven laten zien hoe zij bijvoorbeeld klanten 
ontvangen, welke levertijden zij hanteren en meer van dat soort zaken. 
Met foto’s  graag. Ik lees alle artikelen over afwijkende ziektebeelden. Het 
vakblad lees ik thuis van voor naar achter door.”
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de klantomgeving is geen wachtruimte, 
 maar is vormgegeven in een winkelformule

 franc van der linden 
  kiest voor mens- en 
marketinggericht ondernemen

Directeur-eigenaar van Hanssen Footcare Franc van der Linden gelooft in peoplemanagement. Mensen: 
daar draait het om in de filialen van Hanssen Footcare. En dat begint bij de basis: de opzet van het bedrijf. 
Door te werken met het INK managementmodel ontstaat een bedrijfscultuur waarin de cliënt centraal in 
de organisatie staat en waarin alle waardeperspectieven van de cliënt zijn vastgesteld. Marketinggericht 
ondernemen op een menselijke manier. 

ink managementmodel
Franc van der Linden: “We werken met het INK manage-
mentmodel. Dit past het beste bij onze met mensen voor 
mensen cultuur. Hierin zijn de waardeperspectieven 
van de cliënt op het gebied van alle bedrijfsprocessen 
vastgelegd. In deze processen zijn kleine meetpuntjes 
(indicatoren) opgenomen die afwijkingen op de klant-
waarden signaleren. Er zijn ook indicatoren ingericht op 
de medewerkers en de maatschappij. Deze genereren 
allemaal samengevoegde eindresultaten (Key Perfor-
mance Indicators). Deze moeten allemaal goed zijn en 
met elkaar in balans zijn  Het INK model heeft vijf fases 
waarin een bedrijf zich kan bevinden en is gebaseerd 
op de constante verbeterstructuur van Plan Do Check 
Act. De PDCA is in de laatste 6 jaar een standaard 
geworden.” Trots voegt Van der Linden hieraan toe: 
“Momenteel bevinden we ons in  fase 4, dus in het keten 
georiënteerd opereren. Ik kan iedereen aanraden eens 
op www.ink.nl te kijken.”  

besluitvorming
“Om tot gezamenlijk beleid te komen moeten alle neuzen 
dezelfde kant op. Hiervoor praten alle vestigingleiders 
mee in een vlakke organisatiestructuur.” Sinds jaar en 
dag zijn alle secundaire werkzaamheden zoals ict, marke-
ting, personeelszaken, inkoop, contractbeheer zorgverze-
keraars en financiële administratie ondergebracht bij de 
ondersteunende interne dienstverlening. Van der Linden 
is stellig: “Dit moet goed geregeld zijn door andere 
professionals. De goede mensen op de goede plek.” Van 
der Linden bezoekt de filialen met regelmaat. “Dat zijn 
naast de jaarlijkse personeelsvergadering de belangrijkste 
contactmomenten. De vestigingsleider is de persoon die 
goed zorgt voor het welzijn van onze mensen. Als ik daar 

ben bemoei ik mij niet met de gang van zaken, dat is niet 
de bedoeling van mijn bezoek. Hiervoor zijn er aparte 
samenkomsten met alle vestigingsleiders en daarnaast 
is er een ondersteunende manager P&O/productie die 
de vestigingsleiders met raad en daad terzijde staat.  
Driemaal per jaar heb ik overleg met alle behandelaars-
schoentechnici. Op deze vergaderingen zoemen wij 
specifiek in hun werkomgeving.” 

 toekomstvisie
“De overheid voert momenteel de ene na de andere 
verandering door; op het gebied van zorgstelsel en op 
het gebied van bedrijfsvoering.” Van der Linden grootste 
zorg is de administratieve taakverzwaring. “We moeten 
zuinig zijn op onze jongens (en gelukkig ook meisjes) 
want dit kan hun arbeidstevredenheid wel eens gaan 
overstijgen en dan stappen een hoop goede mensen uit 
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het vak. Het kan ook het cliëntbelang schaden dus hier 
moeten we oplossingen voor vinden anders wordt het 
een systeemreactie.” Daarnaast spreekt Van der Linden 
zijn zorg uit over het toekomstige contacteerbeleid. “De 
zorgverzekeraar heeft veel vrijheden om tot kwalita-
tief goede, adequate en betaalbare zorg te komen. Dit 
kan leiden tot een versobering bij het aanbieden van 
contracten. En het kan uitsluiting van collega’s tot 
gevolg hebben en daarmee een dwangmatige spiegeling 
van de schaalvergroting veroorzaken die ook plaatsge-
vonden heeft onder de zorgverzekeraars. Groot, groter, 
het grootst geeft een goed tegenwicht, maar is niet altijd 
in het belang van de individuele cliënt.” Van der Linden 
is er zeker van dat de regierol en de inkoopkracht van 
de zorgverzekeraars verder toe zal nemen om de zorg 
betaalbaar te houden en interne kosten te reduceren. 
“Ze zullen onderling ook concurreren om de gunst 
van de verzekerde. Hierdoor zal onze dienstverlening 
complexer worden door de vele verschillende contrac-
tuele richtlijnen.”  

winkelformule
“De cliëntomgeving is geen wachtruimte meer maar is 
vormgegeven in een winkelformule. Hier vind de cliënt 
allerlei producten die bijdragen tot een gezond mobili-
teitsleven.” Hanssen Footcare past de dienstverlening 
aan met nieuwe producten en behandeldiensten. Zoals 
pedicure, podotherapie en het aanbieden van nieuwe 
producten in de verzorgingssfeer. “Wer richten ons sterk 
op het optimaliseren van de dienstverlening. We zijn 
een van de grote voortrekkers in het protocolliseren van 
het behandeltraject. Hiermee spelen we in op het goed 
verwoorden wat wij voor onze cliënt met voetproblemen 
kunnen doen.” Hanssen Footcare is hier al drie jaar heel 
nadrukkelijk en bewust mee bezig en deze werkwijze 
resulteert in een bijzondere klanttevredenheid. “Daar 
waar mogelijk dragen we dat ook via werkgroepen van 
de NVOS naar buiten. Eén keer in de anderhalf jaar 
houden we een grote klantenenquête. Wij vragen dan 
20% van onze cliënten naar hun mening en dit zijn de 

meest belangrijke getallen in onze organisatie. Alles wat 
maar enigszins belangrijk is aan onderliggende kenge-
tallen komt hier tot uiting in waardering door de cliënt. 
Ik denk dat wij heel trots mogen zijn op een gemiddelde 
8,2 rapportcijfer die wij krijgen van 1.600 reagerende 
cliënten. Er is een directe spiegeling van de externe en 
interne tevredenheid.”

mensen
“Het menselijk kapitaal is een van de meest belangrijke 
elementen is van Hanssen Footcare.  Ik voel me goed 
bij onze bedrijfscultuur: op een maatschappelijk verant-
woorde en duurzame wijze onze cliënten de mogelijke 
mobiliteit en zelfredzaamheid te garanderen. Of vanuit 
de klant gedacht: ik kan mijn dagelijkse dingen doen. 
Deze omschrijving geeft mij de lol in mijn werk en veel 
meer ruimte om de goede dingen te doen in het belang 
van onze klanten, medewerkers en organisatie,” zegt 
Van der Linden. “Voor mensen met mensen, één een 
voor allen en allen voor één! Je kunt van alles vinden en 
willen, maar als je niet in staat bent om een gezamen-
lijke ‘drive’ te creëren dan is het snel afgelopen met je 
goede bedoelingen.” En wat betreft de bedrijfsvoering: 
“ Ik heb het gevoel dat de benadering vanuit de mense-
lijke kant uiteindelijk zal leiden tot een maatschappe-
lijke verantwoorde en duurzame bedrijfsvoering. Een 
meer autoritair leiderschap en een strikt zakelijke en op 
directe winst gerichte organisatie is niet in het belang 
van welzijnswaarden van mensen in een zakelijke 
omgeving. We weten dat de meer Amerikaanse stijlen 
wel tot snelle resultaten leiden op financieel gebied, 
maar aan de andere kan gaat deze stijl geheel voorbij 
aan onze menselijke waardes. Niet doen, past niet bij 
onze cultuur en zeker niet bij onze klanten!”
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 uit de praktiJk: 
 zet er maar een begonia in Jaap de Boer

In de spreekkamer kijkt de revalidatiearts bedenkelijk 
naar de schoenen van de bejaarde vrouw. De reuma in 
haar voeten is actief en de lage schoenen knellen aan 
alle kanten. De arts bespreekt met het echtpaar en de 
schoentechnicus en het nieuwe schoenrecept; halfhoge 
schoenen met een enkelomsluiting… Even valt er na 
dit bericht een ijselijke stilte. ‘Hoge soldatenschoenen 
of anders achter de Begonia's zitten?, Ik heb eigenlijk 
altijd al een paar van die soldatenkistjes willen hebben.’ 
zegt mevrouw Bosveld dan, ‘En krijg ik er ook een reisje 
Uruzgan bij, schoenmaker?’ Ik zeg dat ik geen tourope-
rator ben maar dat een uitstapje naar het Vondelpark 
zeker tot de mogelijkheden behoort. 

weggooien
Mijnheer Bosveld opent zijn tas en begint de inhoud 
op de tafel voor hem uit te stallen. Zijn drie paar hoge 
schoenen zijn inadequaat geworden door een enkelope-
ratie en de vraag luidt wat ik er mee kan. Ik vertel hem 
dat deze schoenen gearchiveerd kunnen worden in het 
grijze ijzeren depot. Die opmerking is hem te gortig; 
weggooien, dat in geen honderd jaar! Er kan toch nog 
toch nog wel iemand mee worden blij gemaakt in Afrika 
of Rusland of zo? Lachend maak ik een afspraak om de 
voeten van mevrouw te gipsen. 
Na een paar weken komt mevrouw Bosveld op het 
spreekuur om haar ervaringen met de proefschoenen te 
verhalen. De grijze monsters, zoals mevrouw de proef-
schoenen noemt, zien er niet uit maar lopen fantastisch. 

Mijnheer is er niet zo blij mee want 
hij kan haar niet meer bijhouden 
met lopen. Zijn vrouw winkelt weer 
als vanouds en hij moet naar de 
woningbouwvereniging voor een 
nieuwe, grotere woning. De kleding-
kasten puilen uit en moeten worden 
vervangen door inloopkasten. Hij 
vraagt of ik niet een kilootje lood in 
kan verwerken of dat de afwikke-
ling in een ‘lagere versnelling’ kan 
worden gezet. Na dit stukje Jorda-
nees cabaret begint hij wederom 
over zijn drie paar overbodig 
geworden schoenen. Nogmaals 
vraagt hij of er geen bestemming 
voor deze schoenen is. Ik antwoord 
hem dat hij er wellicht Begonia's 
in kan zetten en dan in de venster-
bank te plaatsen. Mevrouw Bosveld 
krijgt een lachstuip en vraagt of er 
Begoniasoort bestaat die bestand is 
tegen super chagrijnige zuurprui-
menzweetvoetengeur. Mijnheer is 
van een dergelijke opmerking ‘niet 
gediend’ en verlaat met de opmer-
king: ‘Je gaat maar lekker lopen naar 
huis op die wondersloffen, Mien.’, 
de spreekkamer. Wanneer wij even 
later naar buiten kijken zien we 
mevrouw langs de stoeprand lopen 
en stilstaan, terwijl mijnheer zijn 
auto plagend optrekt en weer tot 
stilstand brengt; als dit geen echte 
liefde is. 

noodkreet
Enkele weken later komt mevrouw 
Bosveld voor aflevering van haar 
schoenen; ze kan niet afwachten deze 
te passen want dan kan er, volgens 
haar echtgenoot, weer gewinkeld 
worden voor een nieuwe garderobe. 
De nieuwe schoenen lopen lekker 

Je hoort ze in de lift al mopperen; de ene punt van zijn overhemd zit verfomfaaid 
naar binnen gevouwen. Haar tas zit veel te vol met afsprakenkaarten van allerlei 
‘peuten’ en specialisten. Wanneer het echtpaar uit de Amsterdamse ‘Jordaan’ bij 
de afsprakenbalie is aangekomen overhandigt zij hem de tas om de rits te openen; 
haar handen die door de reuma misvormd zijn verhinderen dat. Hij pakt het mapje 
met de blauwe kaart eruit en kijkt onderzoekend in de tas. ‘Choco deze keer?’, zegt 
hij vragend. ‘Ja, vorige keer hadden ze café noirtjes.’ Hij overhandigt de afspra-
kenkaart aan de jonge vrouw achter het opengeschoven raam. De vrouw markeert 
beide namen op de spreekuurlijst en bedankt mevrouw en mijnheer Bosveld voor 
de koekjes. De secretaresse zegt dat koek niet op haar dieetlijst staat maar dat haar 
collegae deze met smaak zullen verorberen. Mijnheer Bosveld kijkt haar onderzoe-
kend aan en vraagt waar al het overgewicht dan zit; ze lijkt wel een inwoner van 
Darfur! Mevrouw Bosveld schudt haar hoofd en geeft haar man quasi boos een 
elleboogstoot; glimlachend schuifelen ze naar een zitplaats in de wachtruimte. 

14 orthopedische schoentechniek



en worden meteen aangehouden. 
Uit haar tas tovert haar man een zak 
warme gevulde koeken als blijk van 
waardering. Ik informeer belangstel-
lend of de woningbouwvereniging 
al heeft gereageerd op de noodkreet 
voor acute extra woonruimte. Mijn-
heer antwoordt dat hij het kleding-
kastruimteprobleem heeft op gelost 
door een kraam te huren op de 
‘Albert Cuijpmarkt’; ruimte in de 
kast en geld in de portemonnee; 
zegt’ie gekscherend. Net voordat 
we afscheid willen nemen begint hij 
weer over zijn overbodig geworden 
schoenen; of ik ondertussen nog een 
alternatief heb bedacht in plaats van 
de vuilnisbak of als bloempot. Want 

ook die speciale zuurpruimenzweet-
voetengeurbestendige potgrond is 
lastig te verkrijgen. Ik opper het idee 
om de schoenen ook in zijn markt-
kraam te verkopen. Met een contro-
leafspraak op zak verlaat het echt-
paar lachend de spreekkamer. 

begonia's
Bij onze volgende ontmoeting kijk ik 
vreemd op wanneer alleen mevrouw 
op het spreekuur verschijnt; manlief 
had zich aan mijn ‘laatdunkende’ 
opmerking over zijn oude schoenen 
geërgerd en zal ook niet meer komen. 
Maar mevrouw steekt de loftrompet 
over haar soldatenkistjes; ze loopt 
lekker en is ook minder vermoeid 

en bedankt mij voor de geleverde 
prestatie. Ik voel mij schuldig over 
mijn opmerkingen en beloof haar 
haar man te bellen. Op dat moment 
verschijnt de man in kwestie met een 
rollator ten tonele, met daarop twee 
sinaasappelkistjes helemaal gevuld 
met oude schoenen met daarin 
allerlei gekleurde Begonia's. Ik sta 
perplex en wanneer ik iets zinnigs 
probeer uit te brengen zegt het echt-
paar in koor; ‘Kun jij ook ‘ns lekker 
achter de Begonia's zitten…’ 
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verstelbare hakken
voor damesschoenenJohn Lavrijsen

Vrouwen combineren tegenwoordig vaak een veeleisende baan 
met een druk sociaal en gezinsleven. Zij willen zich onder alle 
omstandigheden stijlvol en vrouwelijk kunnen kleden, en zich 
zelfverzekerd voelen. Hooggehakte schoenen zijn daarbij een 
favoriet onderdeel van de outfit. Iedereen weet echter dat het 
langdurig lopen op hoge hakken allerlei klachten kan veroor-
zaken, te beginnen met pijnlijke voeten. Bovendien beperken 
ze de bewegingsvrijheid en -snelheid aanzienlijk, waardoor de 
draagster weinig flexibel is.

sportschoenen
Wie herkent het beeld niet: dames in de grote stad, op 
weg naar en van hun werk, strak in het mantelpak, 
met daaronder een paar sportschoenen. Deze situatie-
schets is allang niet meer voorbehouden aan Londen 
of Manhattan. Overal zie je vrouwen een tweede paar 
schoenen meesjouwen in een aparte tas, zodat ze voor-
bereid zijn op iedere situatie gedurende de dag. De 
combinatie comfort en praktisch is nu eenmaal niet zo 
goed met te bereiken met het dragen van hoge hakken.

verstelbare hoge hakken van iloh
Joyce Wierda werkt met haar bedrijf Iloh sinds halver-
wege 2006 aan een oplossing: verstelbare hoge hakken. 
Wierda is afgestudeerd als Industrieel Ontwerpster aan 
de TU Delft en heeft een aantal jaren in de schoenenin-
dustrie gewerkt, voordat ze met dit idee verder aan de 
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slag ging. De naam Iloh (moet je op 
z’n Engels uitspreken) duidt op het 
‘high and low’ van de schoenen met 
verstelbare hakken.
Binnen de eenmanszaak Iloh is 
Wierda met het idee van verstel-
bare hakken aan de slag gegaan. 
Met veel doorzettingsvermogen had 
ze samen met enkele stagiaires een 
paar modelletjes van onder meer 
karton en MDF gemaakt, waarmee 
de ideeën konden worden uitgelegd. 
Voor de uitwerking van deze ideeën 
naar concrete functionele proto-
typen had Iloh onvoldoende kennis 
en faciliteiten in eigen huis. Met een 
innovatievoucher van SenterNovem 
is Wierda bij TNO te rade gegaan.

techniek / 
innovatievoucher
Als basis voor de ontwerpen zijn 
bij TNO eerst de hoge en de lage 
leest met een 3D scanner gescand. 
Hierop zijn door Iloh de verschil-
lende werkingsprincipes gemaakt 
in 3D CAD. Voor het beoordelen 
van deze principes zijn zichtpro-
totypes gemaakt. Hoewel deze 
alleen gebruikt konden worden om 
naar te kijken, kon hiermee wel de 
keuze worden beperkt tot het verder 
uitwerken van de twee meest kans-
rijke werkingsprincipes.
Bij beide werkingsprincipes bleek 
het borging- en kliksysteem cruciaal 
voor de goede werking. Hiervoor Vervolg op pag. 19
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Software waar u en uw klanten beter van worden
Verbeter uw dienstverlening en producten met de oplossingen van Vlot 

Solutions. Wij denken voortdurend met u mee om uw bedrijfsprocessen 

nog beter te laten verlopen. Voor een beter product en tevreden klanten! 

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvende 

afspraak.

Bovenstraat 42  |  3077 BG Rotterdam  |  T: 010-264 3434  |  F: 010-264 3435  |  E: info@vlotsolutions.nl  |  www.vlotsolutions.nl

Een extra stap voor uw klanten!
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heeft een ervaren konstrukteur van 
TNO een aantal detailontwerpen 
gemaakt voor Iloh. Daarna zijn 
van de twee uitgewerkte werkings-
principes functionele prototypen 
gemaakt: de kunststof delen met 
Rapid Prototyping en de cambreur 
en een aantal andere delen uit RVS. 
Deze onderdelen zijn door René van 
den Berg uit Hoofddorp gebruikt 
in twee schoenen, waarbij in ieder 
een ander werkingsprincipe voor de 
verstelbare hak is verwerkt. Met deze 
twee schoenen kan Iloh aan iedereen 
laten zien hoe de twee verschillende 
principes werken, hoewelze nog niet 
berekend zijn om op te lopen.
De eerste berekeningen zijn onder-
tussen gedaan door BPO in Delft 
en ook zijn de onderdelen van de 
verstelbare haktechniek bekeken 
voor serieproductie. Op dit moment 

worden deze onderdelen vervaardigd voor het eerste 
paar schoenen met verstelbare hak, dat voldoende stevig 
is om op te kunnen lopen.

toekomst
Begin 2007 was de firma Camileon Heels uit de USA de 
eerste partij die een commerciële oplossing in de markt 
introduceerde. Iloh’s techniek onderscheidt zich in posi-
tieve zin hiervan op een aantal punten, zoals comfort en 
esthetiek in de lage hakstand. De schoen met Iloh-hak is 
op basis van twee leesten geconstrueerd. De zool past 
zich dan ook qua vorm aan de voet aan in zowel de hoge 
als de lage stand, dit in tegenstelling tot de Camileon 
Heels, die op één leest geschoeid zijn. 
De verstelbare haktechniek vervangt een aantal stan-
daardonderdelen van de schoen, zoals de hak en de 
cambreur. Hierop is patent aangevraagd. Wierda beoogt 
de technologie te verkopen aan een of meerdere inter-
nationale schoenenbedrijven, die deze in hun eigen 
collecties kunnen toepassen. Ze is nu volop met het 
commerciële traject bezig. De reacties uit de markt zijn 
erg enthousiast tot dusver.

Voor meer informatie, foto’s en zelfs filmpjes kunt u 
terecht op de website van Iloh: www.iloh.nl.
Voor meer informatie over Innovatievouchers kunt u 
terecht bij TNO Industrie en Techniek, John Lavrijsen 
040-2650 364 of john.lavrijsen@tno.nl

Vervolg van pag. 17
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   van ballerina 
  tot knielaars, deel iiBram de Vries

modellering gaat het bij vrouwen 
van winterballerina’s via shoots en 
korte laarsjes tot knie en over-de-
knielaarzen; bij mannen van schoen 
via enkelboots tot kuithoge laarzen. 
En dat geldt voor zowel elegante als 
sportieve modellen. Op het gebied 
van materialen is de keus in spor-
tieve, vegetaal gelooide materialen 
groot, met daarnaast glad leer, satijn 
of hoogglans en lak. En die materi-
alen zijn er glad of met structuur 
door präging of krimp. En alles is 
nog steeds boterzacht.

kleurverloop
Een stylingelement dat al een 
aan        tal seizoen aanwezig is en nog 
steeds sterker wordt, is de donker 
gepoetste neus/hiel van een schoen/
laars waardoor er een  kleurverloop 
ontstaat. Bij maatwerk moet er 
natuurlijk eerst even geëxperi men-
teerd worden met de juiste uitpoets, 
maar indien toegepast geeft zo’n 
donkerdere neus een zeer rijk en 
bijzonder effect. Een eenvoudiger 
manier om een kleurverloop toe 
te passen, kan door een huid te 
gebruiken waar dit verloopeffect op 
geprint is. Prada is de aanstichter van 
deze trend, zij hebben het gekleurde 

Een jaar geleden voorspelde ik dat de kniehoge laars minder 
verkocht zou gaan worden. Hij zou van modeartikel tot 
gebruiksartikel worden, want -zo verwachtte ik- korte laarsjes 
zouden belangrijker gaan worden. De verkopen van afge-
lopen najaar hebben mij ongelijk gegeven. Korte laarsjes zijn 
wel verkocht, maar dat begon pas in de tweede helft van het 
seizoen toen de modebladen hadden laten zien hoe vrouwen de 
booties anno 2007 moesten combineren met kleding, kousen 
en (over)sokken. 

Daarnaast was ook het aanbod in 
korte laarsjes nogal eenzijdig; er 
werden te veel met erg hoge -en dus 
niet commerciële- hakken aange-
boden. Ik durf me dan ook niet aan 
een nieuwe prognose te wagen, 
want ik besef dat die met de nodige 
argwaan bekeken zal worden. Maar 
ik wil wel kwijt dat ik vind dat er 
veel te veel gewone hoge laarzen 
zijn ingekocht, laarzen waarvan ik 
bang ben dat de consument gaat 
zeggen “die hoef ik niet, die heb ik 
al in de kast staan”. En dat is iets wat 
niemand in de schoenhandel wil. 
Daarom pleit ik voor vernieuwing 
in laarzen, laarsjes, schoenen, voor 
modellen die anders zijn dan we de 
afgelopen seizoenen gezien hebben. 

‘gewoon’
En ‘gewoon’ hoeft helemaal niet. 
Elementen om er een voor de 
consument afwisselend najaar van 
te maken, zijn er in overvloed. In 

20 orthopedische schoentechniek



gemaakt: schoenen en laarzen met een 
op de klassieke brogue geïnspireerde 
laserprint. En met laser zijn natuur-
lijk veel vrijere vormen te maken dan 
met gaatjes. Ruiten, streepjes, bloe-
metjes of een kasjmirdessin, alles is 
mogelijk. Geprinte teksten (veelal op 
suède omdat dat beter hecht) komen 
vooral voor in de sportieve mannen 
en kindercollecties. Voor mannen 
zijn zowel stoere boots als elegant 
schoeisel in beeld. En dat elegante 
kan zowel klassiek, een leren zool-
en-hak-schoen als eigentijdse sneaker 
zijn. Want sneakers, die blijven maar 
doorlopen. Met kleuraccenten voor 
de jeansmarkt, in fraaie materialen in 
sobere kleuren, voor de city markt.

naar carré, met andere woorden, 
alles is mogelijk. Maar pas op, lang 
niet alles is goed. Het moet vooral 
niet té spits zijn, het moet wel een 
verlengde ovaalronde leest zijn en 
een ronde vorm moet wel een fraaie 
zwaai in het geleng hebben. Voor 
schoeisel op de meeste leestvormen 
zijn de zolen nog redelijk dun. Bij 
stoer schoeisel op ronde, wat bollere 
leesten hoort voor mannen én 
vrouwen een zware of profielzool. 
Die mag zelfs doorlopen en roomwit 
zijn, met dank aan Redwing. 

banden
Erg veel banden en riempjes met 
gespen zijn veel voorkomende 
accenten op eenvoudig schoeisel. 
Banden die of extra breed zijn met 
de daarbij behorende grote gesp of 
extra fijn. In het laatste geval moeten 
er een paar naast elkaar gebruikt 
worden, waardoor toch weer een 
‘brede’ riem ontstaat. Laserversiering 
en brogueperforaties komen op een 
goede tweede plaats, ook al omdat 
er combinaties van die twee worden 

verloop op lakleer geprint, hetgeen 
een zeer speciaal effect geeft. Nadeel 
van zo’n voorbewerkte huid is het 
snijverlies.
Een andere ‘snelle’ manier om een 
eenvoudig model iets bijzonders te 
geven blijft het gebruik van materi-
aalcombinaties. Diverse leersoorten 
in hetzelfde kleurgamma naast 
elkaar gebruiken geeft een rijk beeld, 
verschillende vlakken in afwijkende 
materialen; stevig pull-up naast 
elegante poets of soepele vitello’s. 
Denk niet aan patchwork maar aan 
colour blocking, maar dan door middel 
van verschillende materialen. Een 
accent als een band of riempje mag 
een iets afwijkende kleur krijgen. 

matelassé
Nog een manier om het boven-
werk te bewerken: Le Coq Sportive 
heeft al een paar jaar een doorge-
stikte sneaker die zeer succesvol 
is en in de kleding worden al een 
paar winterseizoenen doorgestikte 
jassen gebracht. Komend seizoen 
wordt het doorgestikte (ook mate-
lassé genoemd) ook naar schoenen 
en laarzen vertaald. Schachten van 
paardrijlaarzen of van die vreselijke 
Ugg-achtigen worden zo bewerkt. 
Niet alleen met rechte ruiten maar 
ook met allerlei fantasiestiksels.
De leesten gaan van spits via ovaal-
rond naar rond. Er is ook een tendens 

wreef
Het nieuwste op laarzengebied zijn driekwart laarzen 
en bij voorkeur op een klein hakje. Het zijn laarzen die 
sterk geïnspireerd zijn door de jaren tachtig en de jonge 
modische meiden die er nu al op lopen. Veelal zijn de 
schachten wat wijder (handig met een forse kuitom-
vang!) en hebben een plissé of afzak-effect. En dan toch 
nog even over korte laarsjes …. Dit jaar zitten ze tussen 
pump en enkellaars in, de zogenaamde shoots, veelal 
met een uitsnijding op de wreef. Fraai, elegant en het 
past aan vele voeten. Omslagen voor laarzen en shoots 
komen ook terug in veel collecties. En die omslag is, 
voor de broodnodige materiaalcombinatie, heel goed in 
een ander materiaal te zetten. Al is een omslag in mate-
lassé natuurlijk ook lang niet gek.

Bram de Vries werkt als freelance schoenontwerper, geeft 
trendinformatie aan zowel schoenhandel (toelevering en 
detail) als sportkledingfabrikanten.
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 asics ontwikkelt diabetes 
  sportschoen
   exclusieve verkoop via 
   orthopedische schoentechiekMariska van Vondelen

Asics heeft de afgelopen jaren haar kennis over 
sportschoenen gebruikt voor de ontwikkeling 
van een schoenenlijn Health Innovations. 
De sportschoen voor diabetes, de Gel-Cardio, 
is hiervan een onderdeel. Robert Schilte van 
Robert Schilte Orthopedie uit Rijswijk was 
nauw betrokken bij deze ontwikkeling. Met 
zijn kennis van de diabetesschoen heeft hij 
advies kunnen geven. De Asics Gel-Cardio is 
exclusief te koop bij de orthopedische schoen-
technische bedrijven.

combinatie
Het motto van Asics is ‘Anima sana in corpore sano’ 
ofwel ‘Een gezonde geest in een gezond lichaam’. Het 
project ‘Health Innovation by Asics’ staat geheel in 
het teken van dit motto. Door te bewegen verbetert de 
doorbloeding. Dit is vooral belangrijk voor diabetespa-
tiënten. Zij voelen vaak niet, of te laat, dat zij wondjes 
aan de voeten hebben en daarom is het belangrijk dat 
zij tijdens het bewegen goed schoeisel dragen. Hier-
door kunnen problemen voorkomen worden. Robert 
Schilte: “De ontwikkelde schoen heeft een naadloze 
binnenschoen en heeft een hogere sluiting dan gewone 
sportschoenen. Zodat tijdens het lopen zo min mogelijk 
wrijving ontstaat. In combinatie met de speciaal vochtre-
gulerende sokken, de O2 Walking Sock, ontstaat tijdens 
het sporten en wandelen de meest ideale omstandigheid 
in de schoen voor de diabetesvoet.” 

ontwikkeling
De schoenen zijn geschikt voor mensen zonder anato-
mische afwijkingen aan de voeten. Het zijn confec-
tieschoenen die voorzien zijn van een uitneembaar 
voetbed en ze voldoen precies aan de richtlijnen die de 
zorgverzekeraars hebben gesteld qua mogelijkheid om 
de schoenen aan te passen. De losse inlay kan vervangen 
worden door een inlay die aangemeten en gemaakt is 
door een orthopedisch schoentechnicus. De schoenen 
zijn gemaakt op een heren- en damesleest. Er is gekozen 
voor de exclusieve verkoop via orthopedisch schoen-
technische bedrijven om de effectiviteit van de schoenen 
te waarborgen. Met kennis van zaken worden de juiste 

maat gekozen en de inlays aange-
meten en gemaakt. En dit sluit 
naadloos aan bij de bedrijfsvisie 
van Schilte: “Het aanbieden van 
een exclusief product, is een toege-
voegde waarde voor mijn bedrijf. 
Zo bied ik mijn cliënten de moge-
lijkheid om te sporten met verant-
woord schoeisel.”Asics blijft werken 
aan verbetering van de Gel-Cardio 
schoenen. “De nieuwste ontwikke-
lingen momenteel is dat binnenkort 
de schoen ook in een tweede breed-
temaat leverbaar is, zodat de instap 
beter wordt. Bij deze schoenen zijn 
de tussenzool, de buitenzool en de 
upper verbreed. En dat is bijzonder 
omdat bij de meeste breedtematen 
alleen de upper wordt verbreed.” 

Voor meer informatie: ww.asics.nl/
healtinnovation
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World Class 
Orthopaedic Shoes

Oude Trambaan 25

6093 CD Heythuysen

T 0475 498 742

info@chooseyourshoes.nl

www.chooseyourshoes.nl

Choose your Shoes is een nieuwe naam in Nederland op het gebied van de productie van orthopedische maatschoenen.
Onze organisatie is echter niet nieuw. Reeds meer dan 6 jaar zijn wij actief in de orthopedische schoentechniek en in die tijd 
zijn wij uitgegroeid tot een speler van formaat.

Onder de naam Choose your Shoes treden wij nu naar buiten. Als totaalleverancier voor orthopedische schachten, 
orthopedische onderwerken, complete orthopedische schoenen en diverse aanverwante produkten. 
Uiteraard leveren wij ook de benodigde materialen.

Heeft u interesse in een samenwerking? Wij maken voor u de eerste 3 paar schoenen op proef, geheel gratis, 
zodat u vrijblijvend met ons kunt kennismaken.

Neem contact op met Antjo de Vos, Commercieel directeur Choose your Shoes, 
               via tel. 06 108 81 321 of info@chooseyourshoes.nl
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  stagebedriJf 
 en stagiair 
  leren veel van elkaar

Omdat de vraag naar orthopedische schoenen en aanpassingen 
stijgt, is verdere uitbreiding van de beroepsgroep van ortho-
pedische schoentechnici noodzakelijk. De vergrijzing onder de 
vakmensen vraagt om jonge, enthousiaste leerlingen. Zij leren 
het vak in de praktijk door middel van stages of een interne 
opleiding. Het stagelopen ervaart Remon Raue als een goede 
aanvulling op zijn studie.

Ellen van Heek

Roessingh Revalidatie Techniek b.v. 
in Almelo begeleidt jaarlijks gemid-
deld drie leerlingen die een orthope-
dische opleiding volgen bij Kennis- 
en Opleidingencentrum SVGB in 
Nieuwegein. Vorig jaar is dit bedrijf 
dan ook genomineerd en uitgeroepen 
tot ‘Beste SVGB-leerbedrijf 2007’.

voorbeeld
“Een hele eer”, vindt Kortbeek. Hij 
zit al 44 jaar in het orthopedische 
schoenmakersvak en is nu zo’n 
16 jaar als artsenbezoeker en paska-
mermedewerker werkzaam bij Roes-
singh Revalidatie Techniek. “Ik vind 
het geweldig om jonge mensen te 
begeleiden tot vakbekwame mensen. 
Dit is het mooiste beroep van de 
wereld. Vooral het omgaan met 
mensen spreekt me ontzettend aan. 
Van 1970 tot 1990 heb ik gewerkt bij 
Wouda in Hengelo. Een begrip in 
de orthopedische wereld. De heer 

Wouda was mijn grote voorbeeld. Nu zeggen leerlingen 
hetzelfde over mij. Dat is toch bijzonder!”

achtergrond
Binnen de Orthopedische Techniek leidt de SVGB jaar-
lijks ongeveer 65 studenten op. Binnen de Orthope-
dische Schoentechniek zijn dat er 95. Het merendeel van 
de leerlingen heeft eerst een ander beroep uitgeoefend 
of een andere opleiding gevolgd. Kortbeek herkent dat. 
“Ook binnen onze organisatie komen veel mensen met 
een andere achtergrond binnen. Er is relatief weinig 
aandacht voor het ambacht. Mensen die niets te maken 
hebben met orthopedische techniek, weten vaak ook niet 
van het bestaan van de opleidingen en de bedrijven af.”

studie
Iemand die wel vanaf het begin bewust heeft gekozen 
voor het schoenmakersvak is Raue. Maar na tien jaar 
werkzaam te zijn geweest als schoenhersteller wilde 
hij wel eens wat anders. Inmiddels werkt Raue al weer 
zes jaar in Almelo bij Roessingh Revalidatie Techniek en 
volgt hij momenteel de opleiding Orthopedische Voor-
zieningen bij de SVGB. Kortbeek begeleidt hem hierbij. 
“Iedere donderdagmiddag bespreken we de doelstel- Vervolg op pag. 26
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lingen die ik vanuit de opleiding 
moet behalen”, vertelt Raue. “Het 
mooie van dit bedrijf is dat je binnen 
de reguliere werktijden de mogelijk-
heid hebt om met je studie bezig te 
zijn. De verschillende materialen 
waar we mee werken en het feit 
dat je mensen helpt, maakt dit vak 
bijzonder.”

niveau’s
De opleidingen Orthopedische Tech-
niek en de Orthopedische Schoen-
techniek kennen een onderverdeling 
in niveau’s. Het onderwijs en de 
werkzaamheden van de leerlingen op 
niveau 2 en 3 is gericht op alles wat 
zich bezighoudt met vervaardigen en 
repareren. Niveau 4 richt zich juist 
op artsenbezoeken en op alles wat 
in de behandelkamer plaatsvindt. 
Hierbij ligt de nadruk op de achter-
liggende pathologie en fysiologie. Na 
zijn diploma Orthopedische Voor-
zieningen gaat Raue verder met de 
opleiding Orthopedische Leesten. 
Zijn ambitie is om daarna de oplei-
ding tot Orthopedisch Schoentech-
nicus te volgen (niveau 4).

kiJkJe
De leerlingen die intern worden 
opgeleid, lopen eerst minimaal een 
jaar mee in het bedrijf. “Zo beginnen 
ze enigszins voorbereid aan de oplei-

ding”, legt Kortbeek uit. “Wanneer 
je nog helemaal van niks weet, kan 
zo’n opleiding erg lastig zijn.” Raue 
beaamt dit. “Ik ben begonnen met 
zo’n dertig medeleerlingen. Inmid-
dels is ongeveer de helft afgehaakt, 
deels vanwege gebrek aan ervaring.” 
Voor de leerlingen die van buiten 
komen duurt de stage per stagebe-
drijf twee keer twee weken. “Het is 
goed dat leerlingen tegenwoordig bij 
verschillende bedrijven een kijkje in 
de keuken nemen”, vindt Kortbeek. 
Dat was vroeger wel anders. Toen 
heerste er bijna een soort beroeps-
geheim per bedrijf.”

computers
Niet alleen de leerlingen doen veel 
kennis op in de praktijk, ook de 
begeleiders steken heel wat op van 
de leerlingen. “Ik ben nog iemand 
van de oude stempel”, lacht Kort-
beek. “Maar de ontwikkelingen 
gaan ontzettend hard. Waar we 
vroeger met pekdraad schoenen 
naaiden, gaan we tegenwoordig 
met de laptop naar de klant. Ik heb 
bijvoorbeeld niet zoveel verstand 
van computers. Mijn leerlingen 
gelukkig wel. Ik leer dan ook ontzet-
tend veel van ze. Zo gebruiken we 

bijvoorbeeld steeds vaker cadcam-
opnames om een goede schoen te 
kunnen aanmeten. Het afleveren van 
de schoenen blijft altijd spannend. 
De praktijk wijst pas uit of het type 
schoen werkt. We hebben nu geluk 
dat veel dames ook een sportievere 
schoen willen dragen. Daar kunnen 
we meer mee. Vroeger waren het 
bijna alleen maar pumps.”

anders 
Voor Raue ziet de toekomst er positief 
uit. Hij is enthousiast en gedreven en 
het perspectief op de arbeidsmarkt is 
gunstig. In juni doet hij examen voor 
Orthopedische Voorzieningen. Hij 
zou graag bij Roessingh Revalidatie 
Techniek blijven werken. “De bege-
leiding en de sfeer zijn hier super. 
Er zijn niet veel medeleerlingen die 
kunnen zeggen dat ze het vak van 
iemand leren met meer dan veertig 
jaar ervaring. Daarnaast vind ik het 
heel mooi dat elk product dat we 
maken weer anders is. Ik kan het 
iedereen aanraden.”

Vervolg van pag. 25
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 nieuw schoentechnische 
oplossing (rufra schoen) 
  biJ voetwonden 
   met vac® therapieRuud Goos

In dit artikel wordt beschreven hoe een nieuw schoen concept ingezet wordt voor de behandeling 
van voetwonden met vacuümtherapie. Het nieuwe schoenconcept heet RuFra schoen Dit is een 
acroniem voor de bedenkers Ru(ud) Goos en Fra(ns) Schoffelen. Schoentechnisch gezien is het een 
aangepaste VoorLopige Orthopedische Schoen (VLOS) waardoor het als VLOS aangevraagd dient 
te worden bij de zorgverzekeraar. Het doel en concept van beide schoenen zijn hetzelfde, namelijk 
een tijdelijke op maat gemaakte voorziening waarbij bepaalde delen van de voet ontlast worden 
zodat de patiënt kan belasten (stappen) (zie afbeelding 1). Gedurende één jaar zijn 11 diabetes 
patiënten op deze manier behandeld. 

Het Atrium MC Parkstad in Heerlen 
past al jaren de vacuümtherapie 
toe bij (voet)wondbehandeling na 
chirurgisch ingrijpen. Om deze 
patiënten zo snel mogelijk mobiel te 
krijgen heeft Defauwes Orthopedie 
Heerlen, in samenwerking met de 
Diabetische VoetenPoli (DVP) van 
het Atrium MC Parkstad een nieuwe 
schoentechnische oplossing bedacht: 
de RuFra schoen. Door op bepaalde 
plaatsen ruimte in de RuFra schoen 
te creëren, kan de pad brug van 
het VAC® systeem (een dun door-
zichtig slangetje van 1 cm door-
snede dat het wondvocht afvoert) 
erin verwerkt worden. Hierdoor zijn 
patiënten volledig mobiel en kunnen 
ze belasten (stappen) terwijl het 
VAC® systeem is aangesloten op de 
mobiele unit die als een draagtas om 
de schouder van de patiënt hangt 
(zie afbeeldingen 2 t/m 5). 

wat is vacuümtherapie?
VAC® (Vacuum Assisted Closure™) 
therapie is een non-invasief, dyna-
misch systeem dat wondgenezing 
helpt bevorderen. De unit levert nega-
tieve (subatmosferische) druk op de 

Afbeelding 1: RuFra schoen met aange-
sloten VAC® therapie. De mobiele unit 
hangt als een draagtas om de schouder 
van de patiënt.

Afbeelding 2: Open wond voor aanvang van de combinatiethe-
rapie: VAC® therapie en RuFra schoen.

plaats van de wond. Dit gebeurt via 
een slang die een foam-wondverband 
collabeert. Afhankelijk van het type 
wond dat wordt behandeld en het 
behandeldoel kunnen verschillende 
therapie-instellingen worden toege-
past. VAC® therapie wordt gebruikt 
bij de behandeling van duizenden 
wonden met verschillende etiolo-
gieën in verschillende zorg situaties. 
Zo schrijven (huis)artsen deze 
therapie voor bij chronische, acute, 
sub-acute en traumatische wonden 
in ziekenhuizen, in verpleeghuizen 
en in de thuiszorg (zie afbeelding Vervolg op pag. 28
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6). KCI Medical BV Nederland is de 
leverancier van toestellen voor de 
toepassing van VAC® therapie. Meer 
informatie hierover is te vinden 
op hun website http://www.kci-
medical.com/kci/corporate.

nieuwe 
schoentechnische 
oplossing

aanmeten
Op aanvraag van de chirurg of de revalidatiearts worden 
de patiënten in het ziekenhuis aangemeten. De orthope-
disch schoentechnicus overlegt met het medisch team van 
de DVP (Diabetische Voet Poli) waar de pad brug op de 
voet moet komen. Deze plaats ligt niet noodzakelijk op de 
plaats van de wond. De plaatsbepaling is zeer belangrijk 
omdat de RuFra schoen geen druk mag veroorzaken. Bij 
verbandwissel dient de verpleging ervoor te zorgen dat 
de pad brug steeds op dezelfde plaats op de voet wordt 
bevestigd. 
Vervolgens wordt er een gipsmaatname gemaakt over de 
voet en de pad brug heen. De patiënt krijgt nu informatie 
over hoe de RuFra schoen er uit zal zien. De nadruk ligt 
hierbij op genezing en revalidatie. Cosmetiek is in deze 
fase nog niet van belang. De behandeling met de RuFra 
schoen is voornamelijk functioneel en gericht op mobi-
liteit en wondbehandeling. Als de RuFra schoen niet 
bilateraal aangemeten wordt, krijgt de andere zijde een 
schoenaanpassing.

vervaardiging
De gipsleest wordt gebruikt als basis. Hierop wordt de 
nodige ruimte voor de pad brug en het slangetje van 
het VAC® systeem voorzien. Verder wordt de gipsleest 
op dezelfde manier gemodelleerd als de leest van 
een orthopedisch schoen. Wanneer de gipsleest afge-
werkt is wordt er een supplement opgebouwd met een 
vervanglaag. Deze laag wordt later vervangen door 
drukreducerend materiaal. Rondom dit geheel wordt 
een voering gemaakt met een los tongsupplement. 
Tong en voering worden verstevigd zodat er een koker 
ontstaat. De doelstelling is hierbij immobilisatie. Uitein-
delijk komt de schacht erover heen met een breed inschot 
ver naar voor. Hierdoor kunnen de patiënten als het 
ware zonder weerstand in de schoen stappen. De slui-
ting kan met klittenband of veters zijn, afhankelijk van 
de wensen van de patiënt. Het onderwerk wordt al dan 
niet van een afwikkeling voorzien. Het type afwikke-
ling is afhankelijk van de ernst en de plaats van de voet-
wond. Het onderwerk moet dik genoeg zijn om aanpas-
singen toe te laten. Niet alles moet in het supplement 
verwerkt worden.

Afbeelding 3: Wond na een aantal weken behandeling met de 
VAC® therapie en RuFra schoen. De wond is nog onvoldoende 
genezen zodat patiënt nog steeds de combinatie therapie krijgt.

Afbeelding 4: Wond is nu klein genoeg. De VAC® therapie 
wordt niet meer aangesloten. De RuFra schoen wordt nu als 
VLOS gebruikt zonder dat hij aangepast dient te worden.

Vervolg van pag. 27
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afleveren
Als de RuFra schoen afgewerkt is wordt deze in het 
Atrium MC Parkstad afgeleverd. Dit gebeurt onder 
controle van de voetenpoli en de verpleging. De ruimte 
voor de pad brug en het slangetje worden extra gecontro-
leerd zodat er geen druk van de RuFra schoen ontstaat. 
Follow-up gebeurt op regelmatige basis in het ziekenhuis, 
bij de voetenpoli en de revalidatiearts, tijdens het weke-
lijkse schoentechnische spreekuur. Als na verloop van 
tijd de VAC® therapie niet meer nodig is, deze beslissing 
gebeurt in samenspraak tussen de DVP en de chirurg, kan 
de RuFra schoen nog steeds gebruikt worden. Aanpas-
singen zijn niet nodig waardoor de revalidatie zonder 
onderbreking gecontinueerd kan worden. 
Van aanmeten tot afleveren duurt 5 werkdagen. Dit is 
zeer snel maar noodzakelijk en vraagt een goede organi-
satie en flexibiliteit binnen het schoentechnische bedrijf.

auteur:
Ruud Goos en hij werkt 
als orthopedisch schoen-
technicus bij Defauwes 
Orthopedie in Heerlen.

De medewerkers:
Frans Schoffelen, diabetisch wondverpleeg-
kundige van Atrium MC Parkstad
Mike Meeuwissen, diabetisch wondverpleeg-
kundige van Atrium MC Parkstad
Dr. J.A.W. Teijink, chirurg Atrium MC Parkstad
Dr. R.J.Th.J. Welten, chirurg Atrium MC 
 Parkstad

Voor meer informatie: Defauwes Orthopedie 
Heerlen, In de Cramer 7, 
6411 RS Heerlen, 
Telefoon: 088 81 28 000, 
website: www.defauwes.nl 

conclusie
Deze combinatietherapie met de 
RuFra schoen biedt vele mogelijk-
heden: snellere mobilisatie van de 
patiënt, positieve invloed op wond-
genezing en sneller ontslag uit 
ziekenhuis.
De ontwikkeling en de toepassing 
van de RuFra schoen onderstreept 
nogmaals het belang van de orthope-
disch schoentechnicus in een multi-
disciplinair behandelteam. 

Afbeelding 5: VAC® unit en het slangetje met het foam verband 
van de VAC® therapie.

Afbeelding 6: VAC® therapie op de open voetwond.
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S p r e e k t  o n s  b e d r i j f s p r o f i e l  u  a a n ?  
Schrijf of reageer dan naar: Defauwes Orthopedische Schoentechniek • Dhr. Giel Defauwes • Postbus 66 •
6400 AB Heerlen • Tel. 088-8128000 • g.defauwes@defauwes.nl • www.defauwes.nl

D e f a u w e s
met vestigingen in Heerlen en Maastricht en ruim 50 medewerkers
is een toonaangevend schoentechnisch bedrijf in de regio Zuid-
Limburg. In een stijlvolle en klantvriendelijke omgeving creëren
wij esthetische producten van hoge kwaliteit. Onze kracht schuilt
in een groot probleemoplossend vermogen voor elke individuele
klant. Esthetiek, zorgzaamheid en betrokkenheid typeren onze
organisatie en werkwijze. Wij bieden een optimale werkomgeving
en uitstekende ontwikkelingsmogelijkheden

DEFAUWES
Beweeg vrijer <> Leef beter

Orthopedisch schoentechnicus/paskamermedewerker
Podotherapeut
Medewerker leesten en voorzieningen

Gezocht: 
Inspirerende Collega’s
m/v
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natuurgras

kunstgras op sportvelden vereist andere schoenen

 blessures voorkomen met 
 kunstgrasschoenen

Steeds meer sportvelden worden voorzien van kunstgras. Dit levert een kwalitatief 
hoogstaand veld op waar altijd op gespeeld kan worden. Ook op de hockeyvelden in 
Beijing wordt tijdens de Olympische Spelen op kunstgras gespeeld, specifiek ontwik-
keld door een Nederlands bedrijf. Het kunstgras heeft ook nadelen. Onder andere 
de stroefheid en harde ondergrond kan in het begin makkelijk blessures veroorzaken 
bij sporters. Reden voor inspanningfysioloog en bewegingswetenschapper Wil van 
Bakel om in samenwerking met Axium Buchrnhornen gedegen onderzoek te doen 
naar de mogelijkheden of de sportschoenen positieve bijdrage kunnen leveren te 
voorkoming van sportletsel.

Mariska van Vondelen

sportblessures
Bij Axium Buchrnhornen weten ze 
wat sporters willen: sporten. En 
wat een sporter vooral niet wil zijn 
blessures waardoor hij een tijdje 
uitgeschakeld is. Wil van Bakel zag 
het al een tijdje: sporters die bij 
hem kwamen met knieblessures. 
“De oorzaak hiervan bleek te zitten 
in de combinatie kunstgras en het 
lichaam niet laten wennen aan deze 
nieuwe omgeving of het onwen-
nige aan deze nieuwe omgeving.  
Dit vroeg om onderzoek. En het 
bleek dat elke soort kunstgras om 
een aparte oplossing vroeg. “Bij 
zandkunstgras, dat erg kort is, is het 
zaak om de wrijvingsverschijnselen 
dus om het brandeffect te voor-
komen bij bijvoorbeeld een sliding,” 
vertelt Van Bakel. “Bij het kunstgras 
gemaakt met kunststofkorrels zijn 
nog minder obstructies, dus is het 
zaak om acuut letsel te voorkomen. 
En het kunstgras voorzien van water 
zorgt voor minder remming. Hier-
door ontstaat een brandeffect als je 
erop valt bij een abrupte ongecon-
troleerde beweging.”

Vervolg op pag. 32
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kunstgras water

stabiel
In de zoektocht naar een optimale 
onderzoeksomgeving kwam Van 
Bakel in contact met de plaatse-
lijke hockeyvereniging die van elk 
soort kunstgras een veld heeft. Een 
beroepsvoetballer fungeerde als 
testpersoon. Voorzien van allerlei 
sensoren en meetapparatuur deed 
hij allerlei oefeningen. Twee dagen 
duurden de testen. Met het gebruik 
van videoanalyse en draadloze druk-
meetapparatuur kreeg Van Bakel de 

onderzoeksgegevens die hij nodig 
had om tot zijn conclusie te komen. 
“We hebben gekeken naar wat de 
voet in de schoen doet bij de diverse 
oefeningen op de diverse kunstgras-
soorten. Met de gegevens van de 
metingen zijn we tot de conclusie 
gekomen dat de zool stabiel moet 
zijn met een zekere demping en dat 
de maat van de schoen van essentieel 
belang is om wrijving in de schoen 
te voorkomen,” weet Van Bakel. 
“De meeste stabiliteit vinden we bij 
schoenen met een shorewaarde van 
ongeveer 45 shore (voor zover dit te 
meten was). Duidelijk zichtbaar was 
dat de standaard insole minder stabiel 
was dan de custom made gemaakte 
zool van ook ongeveer 45 shore.  

Vervolg van pag.31
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kunstgras hard ingestrooid

De drukmeting van de totale belas-
ting onder de voet is hoger op de 
harde kunstgrasvelden ten opzichte 
van natuur gras. Het lichaam moet 
hier duidelijk aan wennen.”

Jeugd
“We zien dat bijvoorbeeld de jeugd 
van PSV hier aardig gewend is omdat 
zij van jongs af aan met de nieuwe 
kunstgrasvelden worden gecon-
fronteerd. Een nieuwe generatie 
ont staat die adaptatie op en van het 
lichaam kan absorberen of verwerken.” 
Van Bakel: “In het algemeen wordt 
kunstgras steeds beter ontwikkeld 
en voldoet aan hoge eisen, doch de 
schoen en de bewegelijkheid van 
de sporters in het algemeen blijft 
een cruciale rol spelen in dit geheel. 
De maat moet perfect zijn en hier is 
een op maat gemaakte inlegzool geen 
luxe maar uitermate functioneel. 
De demping kan hiermee aangepast 
worden door het juiste materiaal toe 
te passen.”
Verschillende grassoorten eisen 
verschillende onderwerken van 
schoenen, langzaam vindt men een 
combinatie van kunstgras waarbij 
alle ingrediënten optimaal gekozen 
worden zodat een gemiddelde  
schoen functioneel ingezet kan 
worden (de maat en demping blijft 
essentieel).

toekomst
”Tijdens onze werkzaamheden bij 
Real Madrid hebben we een van 
de beste kunstgrassoorten gezien 
en getest. een veld met kunstgras 
uitgestrooid met een soort rubber 
partikels en kunstgras gecombineerd 
met natuurgras. Voor beide is een 
toekomst weggelegd maar of het een 

algemeen goed zal worden is nu nog 
niet te voorspellen. Mijn voorkeur 
gaat uit bij voetbal naar het natuur-
gras maar dit is meer op sentimen-
tele gronden.” Voor de recreatieve 
sporters is na twee jaar ontwikkelen 
een cad cam zool ontwikkeld die 
ook goed te gebruiken is door iedere 
sporter. Dus ook voor jongeren 
en ouderen die voor hun plezier 
sporten en die ter voorkoming van 
blessures deze zool in hun sport-
schoen kunnen dragen.
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Digilay, als gegoten …

Perfectie in inlays door digitale meting. Daar 

draait het om bij Digilay. Wij ontwikkelen voor 

uw klant een eigen set inlays. Aanpasbaar en 

herproduceerbaar, op elk gewenst moment. 

Alle medische en meetgegevens verwerken 

we digitaal met de meest geavanceerde 

tekenapparatuur. Dat gebeurt verrassend snel 

en voor een prima prijs. Het resultaat is een 

kwaliteitsproduct waar uw klant mee uit de 

voeten kan.

Meer weten, bijvoorbeeld over onze scanners 

waarmee ook u kunt werken? Kijk dan

op www.digilay.nl of neem vandaag

nog contact op met Frank van de Laar,

telefoon (0486) 47 21 00. Of stuur

een e-mail naar info@digilay.nl.
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Digilay bv
Klinkerstraat 12
5361 GW Grave
Nederland

T (0486) 47 21 00
F (0486) 42 22 12
E info@digilay.nl
I  www.digilay.nl

FVL8001 Adv OS_186x130_zw.indd   1 13-02-2008   16:26:46

34 orthopedische schoentechniek



nieuws
van de nvos

Ton Sels

inleverdata kopiJ en advertenties

Kopij voor het komende Vakblad kan ingeleverd worden tot 
15 september 2008. U kunt deze sturen naar Mariska van Vondelen, 
e-mail: info@tekstblok.nl. 
Advertenties kunt u tot 15 september 2008 inleveren bij Karstens, 
vakblad-os@karstens.nl. Voor informatie over tarieven en technische 
gegevens kunt u contact opnemen met Aad Polak, telefoonnummer: 
071 514 32 44 

inschriJving hbo duaal nog 
mogeliJk
De NVOS is trots op de HBO-opleiding die in de afge-
lopen jaren samen met Fontys Hogescholen en de SVGB 
is opgezet. Het is de enige mogelijkheid in Nederland 
om als orthopedisch schoentechnicus op HBO-niveau 
vakgeschoold te worden. De verwachting is dat zorg-
verzekeraars voor het bedienen van de zorgvraag 
in de toekomst meer de nadruk zullen leggen op de 
functie van een intaker/coördinator op HBO-niveau. 
Deze moet voor cliënten die bij bedrijven of zorgcentra 
komen, bepalen welke specifieke voetzorg de persoon 
in kwestie nodig heeft. In september begint het nieuwe 
studiejaar voor de HBO-opleiding. De driejarige oplei-
ding is duaal, dat wil zeggen dat mensen de opleiding 
in deeltijd kunnen doen naast hun werkzaamheden in 
de branche. Dit vraagt echter een stevige inzet van de 
student en de benodigde faciliteiten op de eigen werk-
plek om de opleiding goed te kunnen volgen. 

Voor meer informatie kunt u contact opgenemen met Lia 
van der Waal van Fontys Hogescholen in Eindhoven, 
l.vanderwaal@fontys.nl.

nvos bekent kleur op support 
beurs
Jaarlijks is de NVOS aanwezig op een drietal beurzen. 
Afgelopen april was er de beurs Support in Utrecht. 
Deze beurs wordt vooral bezocht door gehandicapten, 
chronisch zieken en professionals in de zorg. Wederom 
is veel informatie verschaft aan de bezoekers van de 
beurs. Naast het secretariaat is ook altijd minimaal een 
vertegenwoordiger van een bij de NVOS aangesloten 
bedrijf aanwezig om inhoudelijke vragen te beant-
woorden. De bedrijven die dit jaar hun medewerking 
hebben verleend aan de presentatie van de NVOS 
worden van harte bedankt voor hun inzet. Er is tijdens 
de beurs veel informatiemateriaal uitgedeeld aan bezoe-
kers. Opvallend is dat veel bezoekers blij verrast zijn dat 
orthopedische schoenen kleurig en modieus kunnen 
zijn. Nog veel mensen denken dat op maat gemaakte 
schoenen alleen in de kleur zwart en formaat blokken-
doos worden geleverd. Op de beurs hebben we kunnen 
laten zien wat tegenwoordig allemaal mogelijk is en dat 
is voor veel mensen een eye-opener. 
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uit de literatuur

P.J.A. ten Hengel

hallux valgus: operatie ?
Orthopedische schoentechnici zien dagelijks patiënten 
met een hallux valgus. De vraag doet zich dan voor hoe 
deze standsafwijking te behandelen: conservatief (door 
middel van een schoenvoorziening) of door middel van 
een operatie? Ook podotherapeuten worden regelmatig 
met deze vraag geconfronteerd. In de podotherapeuti-
sche beroepsgroep was vraag naar meer informatie over 
chirurgie bij de hallux valgus. In verband daarmee werd 
een enquête uitgevoerd bij in Nederland werkzame 
podotherapeuten en bij orthopedisch chirurgen.
Uit deze enquête blijkt dat podotherapeuten regelmatig 
vragen krijgen van patiënten over de operatieve behan-
deling van een hallux valgus. Dit betreft vooral vragen 
over de resultaten van een dergelijke ingreep en de kans 
op een recidief. Ook de orthopedische schoentechnicus 
zal deze vragen in zijn praktijk tegenkomen. In Neder-
land worden er ongeveer 10 operatietechnieken voor 
deze aandoening gebruikt, in het artikel worden deze 
keurig op een rijtje gezet. Bij de keuze van de operatie-
techniek is de ernst van de aandoening richtinggevend. 
Bij een milde hallux valgus hoek (19 graden of minder) 
wordt er meestal een andere techniek gekozen dan bij 
een matige of ernstige hallux valgus hoek; in het artikel 
wordt hier beknopt op ingegaan. Daarnaast wordt in 
het artikel kort ingegaan op de nabehandeling van de 
verschillende technieken (tabel 6). In tabel 8 worden de 
nadelige effecten van de specifieke operatietechnieken 
genoemd; informatie die de orthopedische schoen-
technicus in zijn contacten met de cliënten goed kan 
gebruiken.

M.A. Tol et al: Adviseren van patiënten over hallux 
valguschirurgie (1): Podosophia maart 2008 (34-37) 

veiligheidsschoenen en 
 schokdemping
Werk in fabrieken zoals bijvoorbeeld autofabrieken 
wordt vaak staand en lopend op harde beton of tegel-

vloeren gedaan. Veel werkers hebben 
rugklachten; in dat kader wordt er 
soms gebruik gemaakt van matten 
met schokdempende materialen. 
Door de harde ondergrond worden 
ook regelmatig klachten van de voeten 
onder meer de voorvoet gemeld. Eén 
van de factoren daarbij is dat het 
vetpolster onder de metatarsophalan-
geale gewrichten in de loop van het 
leven geleidelijk dunner wordt. De 
gedachte ontstond dat het mogelijk 
zinvol is om schokdempende mate-
rialen ten hoogte van de voorvoet te 
verwerken in veiligheidsschoenen. 
Bij deze veiligheidsschoenen wordt 
er altijd al schokdempend materi aal 
verwerkt in de achterschoen ten 
hoogte van de hiel (de sterkte van 
dit materiaal is afhankelijk van het 
lichaamsgewicht van de betrok-
kene). Er werd een onderzoek gedaan 
waarbij gewone veiligheidsschoenen 
vergeleken wer den met aangepaste 
schoenen (schokdempend materiaal 
onder de voorvoet). De proefper-
sonen kregen twee paar schoenen 
waarbij er van buiten niet te zien was 
welk paar was aangepast. Het onder-
zoek bestond uit het opmeten van 
de voet en het beoordelen of de voet 
goed past in de veiligheidsschoen, 
het bij de proefpersonen vragen naar 
de ervaringen en het nemen drukme-
tingen in de schoenen.
Wat betreft de pasvorm conclu-
deerden de onderzoekers dat een 
zeer groot percentage (ruim 73% !) 
een voetvorm heeft die niet goed past 
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in een schoen met een standaardleest 
met een gemiddelde breedte. 
Bij de evaluatie van de schoenen koos 
ruim 60% van de proefpersonen voor 
de aangepaste schoen, vooral de wat 
oudere proefpersonen kozen hier-
voor. Bij de diverse drukmetingen 
bleken er minder piekdrukken te 
zijn. Bij gebruik van schokdempend 
materiaal in de schoen is er een 
direct contact met de weefsels: de 
MTP’s kunnen in feite in het mate-
riaal zakken, terwijl bij het gebruik 
van matten er altijd een harde zool 
zit tussen het dempende materiaal 
en de weefsels.

M. Walter, V. Grosse: Vorfussdämpfung 
und Mehrweitensystem in Sicherheits-
schuh: Orthopädieschuhtechnik 2/2008 
(pag 34-37).

metingen van voeten
Voor een goed draagcomfort tijdens 
het werken met veiligheidsschoenen 
is een goede pasvorm van zeer groot 
belang; immers de schoenen worden 
lang gedragen en worden tijdens het 
werk fors belast. Sinds meerdere tien-
tallen jaren bestaat er het bekende 
maatsysteem met lengtematen. Voor 
iedere lengtemaat zijn er een aantal 
breedtematen. Een producent van 
veiligheidsschoenen (firma Elten) 
vroeg zich af of dit maatsysteem wel 
een adequaat maatsysteem is. Met 
de universiteit van Tübingen werd 
een onderzoek opgezet waarbij 
meer dan 1.000 voeten van voor-

namelijk arbeiders in de automobielindustrie werden 
ingescand. Met een rekenmodel werden de data gegroe-
peerd. Daaruit bleek dat er drie basisvormen van voeten 
te zijn. De vorm wordt bepaald door de breedte van de 
bal en van de hiel, de lengte van de tenen en de grootte 
van de balhoek. De veronderstelling dat 80% van de 
mensen een ‘normale’ voetvorm en de overige 20% 
een bijzondere brede of smalle voet heeft klopt niet: de 
percentages zijn veel hoger. Een opvallende bevinding 
is dat het smalle voettype relatief vaak te vinden is bij 
grote voeten. Bij een toename van de voetlengte neemt 
de breedte relatief af.
De schoenenfabrikant heeft naar aanleiding van de data 
een nieuw leest concept gemaakt  (‘Ergo- Active’). In de 
winkel kan de voet worden opgemeten met een aantal 
camera’s; uit deze metingen komt een schoenadvies. 
In de praktijk worden er positieve ervaringen gemeld.
Alhoewel de orthopedische schoentechnicus hier in 
zijn praktijk weinig mee te maken zal hebben, lijkt het 
me wel zinvol dat hij op de hoogte is van deze ontwik-
kelingen.

M. Bremers: Sicherheitsschuhe: Passform für jeden Fußtyp: 
Orthopädieschuhtechnik 4/2008 (27-29).
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20 Juni 2008
Congres Belgische Vereniging van Orthopedisten 
Orthesisten Schoentechnici 
Orthopedische Zorg Innovatie: een voetpad naar 
‘state of the art’.  
Een congres over de rol van technologie in grensover-
schrijdende voetzorg.  
Plaats: Maastricht

20 Juni 2008
Cursus: De diabetische voet update naar aanleiding 
van de nieuwste richtlijnen voor podotherapeuten
Plaats: Fontys Hogescholen te Eindhoven
Meer informatie: Mirjam Grunwald
Tel. 087 787 52 37
E-mail: m.grunwald@fontys.nl 

9 Juli 2008
Diploma-uitreiking SVGB

13 september 2008
Neuropatische voet mellitus
Plaats: Nijmegen
Informatie: www.i-s-p-o.nl

evenementenagenda

boekenserie orthopedische 
schoentechniek
Voor de branche is de zesdelige boekenserie Orthopedi-
sche Schoentechniek een onmisbaar naslagwerk. In de 
erkenningsregeling SEMH is dan ook opgenomen dat in 
elk bedrijf een exemplaar van de boekenserie aanwezig 
moet zijn. Een logische gedachtegang omdat in het 
verleden de bij de NVOS aangesloten bedrijven geen of 
slechts enkele filialen kende. Nu steeds meer bedrijven in 
de sector meerdere filialen hebben, vindt het bestuur van 
de NVOS dat op elk filiaal een exemplaar van de boeken-
serie aanwezig zou moeten zijn. Dit besluit van het bestuur 
zal worden voorgelegd aan de SEMH met het verzoek de 
erkenningsregeling op dit punt aan te passen.

17 t/m 21 september 2008
50Plus Beurs 
Plaats: Jaarbeurs Utrecht

15 t/m 16 november 2008
Vakbeurs voor de Pedicure
Plaats: Ahoy Rotterdam
Informatie: ASWS beursorganisatie, Nieuwkoop
Tel. 017 257 58 88
E-mail: info@asws.nl

25 november 2008
Vakgroependag NVOS-Orthobanda

13 t/m 14 november 2009
17th IVO Congres 
Partnership in footcare
Plaats: Den Haag

De gehele boekenserie is te bestellen 
via het secretariaat, telefoon:  010 40 
90 536. Daar kunt u een bestelfor-
mulier aanvragen. Ook kunt u het 
bestelformulier downloaden op de 
website www.nvos-orthobanda.nl. 
De zesdelige serie kost € 275,-. 
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WIJ BEGRIJPEN WAT U BEWEEGT

WIJ BEGRIJPEN WAT U BEWEEGT

LIVIT Orthopedie BV is marktleider in Nederland op het gebied 

van orthopedische hulpmiddelen, zoals prothesen, orthesen, 

voetzorg en compressietherapie. We hebben 40 vestigingen en 

nagenoeg een landelijke dekking. Onze Orthopedisch Adviseurs 

werken samen met voorschrijver en patiënt aan een 

optimale orthopedische voorziening. Bij LIVIT 

Orthopedie BV zijn ruim 500 medewerkers werkzaam. 

Voor diverse regio’s onder andere Rotterdam, Leiden, 

Groningen en Emmen zijn wij op zoek naar:

Wij bieden  - Een afwisselende baan in een fl exibele, innovatieve en snelgroeiende organisatie 

waar voldoende ruimte is voor zelfontplooiing. 

Reageren? - Reacties kunt u, voorzien van motivatie en CV, richten aan LIVIT Orthopedie BV, 

ter attentie van afdeling P&O, Postbus 962, 2003 RZ Haarlem. Of mailen naar sollicitatie@livit.nl

(acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld)

ORTHOPEDISCH 
ADVISEURS SCHOENTECHNIEK 

M/V (FULLTIME/PARTTIME)

Functie - In de functie van Orthopedisch 

Adviseur (ook wel Orthopedisch Schoenmaker 

genoemd) bent u verantwoordelijk voor het 

zelfstandig aanmeten, passen en afl everen van 

Orthopedische Schoenen op verschillende 

locaties. U werkt nauw samen met voorschrijvers 

in de regio en onderhoudt de contacten met de 

diverse ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgings-

instellingen. Daarnaast verzorgt u een correcte 

verslaglegging van opdrachten aan de inkoop en 

administratie. 

Wij vragen - U beschikt over meerjarige 

ervaring in een vergelijkbare functie of u heeft de 

opleiding SVGB niveau 4 met succes afgerond. 

U bent in staat om zelfstandig en in teamver-

band te  werken. U beschikt over uitstekende 

communicatieve en organisatorische vaardig-

heden. U bent representatief, enthousiast en 

fl exibel ingesteld. Tevens bent u in het bezit van 

een rijbewijs B.
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