
Prettig lopen begint met goed passend schoeisel. 
Dit geldt voor iedereen, maar voor u in het 

bijzonder. In deze folder vindt u tips voor goed 
passend schoeisel. 

Tips voor passend  

schoeisel 

Let op! 

Soms mogen schoenen geretourneerd worden 
wanneer de schoenen na kort gebruik binnens-
huis niet blijken te passen of bevallen.  
Vraag naar de mogelijkheden in de schoenzaken. 
Loop in ieder geval een tijdje op beide schoenen 
in de winkel/ thuis als u online besteld. 
 
Controleer regelmatig of er nieuwe drukplekjes 
zijn of huidirritatie is door schoenen. Heeft u min-
der of geen gevoel meer in uw voeten dan is het 
belangrijk de huid van de voeten te controleren.  
Wanneer u deze symptomen waarneemt aan uw 
voeten, bekijk wat de oorzaak is en of u deze 
kunt (laten) verhelpen. Neem contact op met de 
schoenspeciaalzaak en/of uw podotherapeut. 
 

Tips voor de zomer 

Ook voor de zomer zijn er schoenen, sandalen en 
slippers die een uitneembaar voetbed hebben en 
daardoor geschikt zijn voor uw  
podotherapeutische inlegzolen.  
 
Slippers met een vast voetbed 
kunnen worden aangepast door de 
podotherapeut wanneer uw klach-
ten en voeten geschikt zijn om 
standaard slippers van bijvoorbeeld https://
footshopping.com/ Birkenstock te dragen*.  
 
De podotherapeut kan een strand-, teen–, band- 
slipper met uw eigen steun- of therapiezool in het 
voetbed verwerkt, voor u maken. Zo kunt u modi-
eus en comfortabel de zomer in met Zlippo*.   
 

Webshop 

www.topshoe.nl heeft comfortschoenen van loka-
le schoenwinkels. Je kunt er oa filteren op hak-
hoogte, wijdtemaat, uitneembaar voetbed. 
www.scapino.nl ook hier kun je schoenen en san-
dalen vinden met uitneembaarvoetbed. 
www.intersko.nl en www. vamos-schoenen.nl zijn 
specialist in wijdtes en kwetsbare voetschoenen. 
De Online wereld is groot... er is veel meer! 

Waarom deze folder? 

INFORMATIEFOLDER 

Specificatie van uw schoenen door  

de voetspecialist geadviseerd 

 
Loopzool 

□ zeer buigzaam, schokdempend 

□ licht buigzaam, schokdempend 

□ weinig buigzaam, schokdempend 

□ afwikkelhulp voor de voorvoet, schokdempend 

□ stijve afwikkelbalk voor de voorvoet (of grote teen) 

 
Bovenwerk 

□ zacht leder 

□ flexibele materialen 

□ geen voelbare stiknaden 

□ geen voelbare stiknaden rond de tenen 

 
Bijzonderheden 

□ uitneembare inlegzool 

□ ruimte voor orthese / extra teen hoogte 

□ diepe hiel / hoog contrefort 

□ brede (voor)voet / smalle voet 

 
Toelichting: 

* vraag ons om informatie  
https://www.facebook.com/Zolenopmaat/  

https://www.facebook.com/zorgrondomvoeten/  

https://www.facebook.com/slippersopmaat / 

Loggerstraat 19 

1826 CK Alkmaar (noord)

Telefoon: 072 566 93 81 

https://footshopping.com/
https://footshopping.com/
https://www.facebook.com/Zolenopmaat/
https://www.facebook.com/zorgrondomvoeten
https://www.facebook.com/slippersopmaat


Uit uw podotherapeutisch onderzoek bleek dat er 
een hulpmiddel nodig is om beter te kunnen functi-
oneren. Dat kan een schoen zijn met bepaalde 
specificaties, maar ook hulpmiddelen als inlegzool 
en/of orthese die in schoenen worden gedragen. 
 
De voeten, hulpmiddelen en schoenen vormen een 
geheel, hoe beter ze samenwerken hoe fijner het 
voor u is. Het is daarom belangrijk dat u de 
(nieuwe) schoen met de hulpmiddelen aan uw voe-
ten kunt passen. U kunt dan beter bepalen of het 
de voor u geschikte schoen is. In verschillende 
schoenen kunnen hulpmiddelen anders werken en 
aanvoelen. Kijk ook of uw schoenen passen bij u, 
uw activiteit of werk; slipper is geen wandelschoen.  
 
Als u podotherapeutische zolen draagt, 
verdienen schoenen met een uitneemba-
re inlegzool de voorkeur. U kunt dan 
uw eigen op maat gemaakte inleg-
zool in plaats van de confectie-
inlegzool dragen! (vlakke bodem) 
De podotherapeut kan specifieke (extra) therapie-
zolen maken voor sportschoenen, slippers, sanda-
len, werkschoenen, laarzen of pumps; inlegzolen 
onder de gehele lengte van de voeten, tot aan de 
voorvoeten of tot onder de tenen. Ook verschillen-
de kleuren zijn mogelijk*. 
 
U heeft meer keuze bij het aanschaffen van een 
paar goed passende schoenen in voor- en najaar. 
 
Iedere mens en schoen heeft een uniek uiterlijk en 
kenmerken! Voorbeelden schoenmerken met uit-
neembaar voetbed: Footnotes, Think, Picardi, Du-
rea, Clarks, Wolky, Solidus, Hartjes, Verhulst, Va-
beene, Hassia, UGG, Waldläufer, van Bommel, 
Ganter, Gaastra, Helioform, Mephisto,XSensible, 
Rockport, Timberland, Merrell, Australian, El Natu-
raLista, Panama Jack, Rockport, Pediforma, natu-
form, HushPuppies, Medicus,Adidas, Nike, Puma. 

De juiste maat schoenen 

Een mogelijkheid om de juiste schoenmaat te bepalen 
is om de uitneembare inlegzool uit de schoen te halen 
en hierop te gaan staan. De schoen is goed van lengte 
wanneer er bij de langste teen een halve centimeter (bij 
volwassenen) van de uitneembare inlegzool zichtbaar 
blijft. Bij kinderen en bij sportschoenen geldt een leng-
tetoegift van 1,5 cm.  
De tenen moeten recht en naast elkaar liggen op de 
binnenzool, waarbij de kleinste teen op de rand van de 
binnenzool (inlegzool) mag liggen.  
Ga niet uit van maten deze zullen per merk en model 
verschillen! 
 
Als u maatverschil heeft in de voeten, koop dan schoe-
nen die passen aan de langste voet en de langste teen.  
 
Wanneer u hardloopschoenen wilt aanschaffen waarin 
u eigen inlegzolen draagt, dan is een schoen zonder 
correctie in de loopzool het advies. 
 

Passend schoeisel 

Wanneer u een passende schoen heeft, dan zal deze 
direct stevig en prettig aan de voeten voelen. U glijdt 
niet in de schoen en de voet raakt niet beknelt 
 
De hiel zal in de stevige achterkant van de schoen 
(contrefort nr. 3) vastzitten en geeft steun aan enkel, 
onderbeen en knie. De vorm van de schoen is passend 
bij uw voet; Uw tenen kunnen in de schoenen vrij be-
wegen door de goede neushoogte van de schoen (nr. 
1) en de tenen worden niet uit hun natuurlijke stand 
gedrukt. De breedte (nr. 2) past goed bij uw voeten; 
maak gebruik van verschillende schoen(merk)leesten 
en wijdtematen (wijdtemaat E is smal, K is breed).  

Door de brede hak (nr. 5) van maximaal 3 cm hoog 
en de loopzool die alleen bij de bal van de voet (nr. 
4) licht kan buigen, staat u stabieler op de schoenen 
en is uw lichaam meer in balans. Schoenen met 
hoogsluitende wreefsluiting; met veter of klittenband 
(nr. 6) verdienen de voorkeur, maar er kan meer*! 

 
Tips  bij voetaandoeningen  

Als u beschadigde zenuwen (neuropathie) heeft in uw 

voet(en), kunt u niet naar waarheid voelen of de schoe-

nen goed passen. U kunt in dat geval in de schoenen-

zaak vragen of het mogelijk is dat uw voeten en schoe-

nen worden opgemeten. Ook kunt u staand op een 

stevig stuk karton uw voet (laten) omtekenen. Geef dan 

bij de langste teen een halve centimeter extra aan. Als 

u de tekening uitknipt, heeft u exacte gegevens over 

uw voeten. Wanneer dit karton goed in de schoen past, 

is de lengte en breedte van de schoen passend.  Wan-

neer de zenuwen in de voeten beschadigd zijn, is het 

belangrijk dat u een schoen draagt die goed is afge-

werkt. Zorg voor een schoen waarvan de binnenzijde 

zacht en naadloos is, zodat u uzelf niet aan de schoen 

kunt verwonden. Zorg ook voor naadloze sokken.  

Wanneer u bulten heeft aan een gewricht, bijvoor-
beeld aan de grote teen of 
klauw- of hamerstand van de 
tenen, is het raadzaam een 
schoen zonder voelbare naden 
op deze plek te dragen. Ook 
kunt u om de druk op de bulten
– knokkels-  te verminderen 
schoenen met stretchleer / 
mesh gebruiken.  
 
 
Bij problemen aan de onderzijde van de hiel kunt u 
het beste schoenen kopen met een verende loop-
zool (denk aan ‘Air’ of ‘gel’). Over het algemeen 
geldt dat het onderwerk (de loopzool) uit verschillen-
de materialen mag zijn opgebouwd, maar liever 
geen lederen loopzool. Ook bij voorvoetpijn is een 
schokabsorberende schoenloopzool prettig! 

Waarom passend 

schoeisel?  


