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Contact
Heeft u ondanks deze informatie nog vragen of wilt u een 
afspraak maken, neem dan contact met ons op. Wij zijn 
telefonisch te bereiken op maandag t/m vrijdag van 08.00 
tot 17.30 uur. Voor meer informatie en een overzicht van 
onze locaties verwijzen wij u naar de website.
Kijk ook eens op: facebook.com/podotherapiebrons en volg 
ons op twitter.com/podobest

Uitleg over uw nota
Op uw nota, die u via ‘Uwnota’ ontvangt, vind u de prijs van 
het onderzoek, podotherapeutische zolen en behandelplan 
opstellen en bespreken. Nadat u bij ons een onderzoek heeft 
gehad, gaan wij al uw gegevens analyseren en vastleggen. 
Vervolgens lezen wij uw voetscan in, zodat wij digitaal uw 
zool kunnen gaan modelleren. Tevens gaat er een rapport 
naar uw huisarts en indien nodig bespreken wij uw speci�eke 
situatie met andere disciplines zoals fysiotherapeuten, 
specialisten of huisarts.

Service
Mocht, na het aanmeten van de zolen en de controle afspraak, 
blijken dat u vaker terug moet komen dan zullen hiervoor 
geen extra kosten in rekening worden gebracht. De podothe-
rapeut zal dit met u afstemmen en dit valt onder het behan-
delplan. Deze service geldt voor vier maanden.

Schoenen
Een goede schoen is de helft van de therapie. Een goede 
schoen heeft een stevige hielomsluiting, �exibele sluiting op 
de wreef (het liefst veters) en hakhoogte tot maximaal 3 cm.  
Een schoen moet altijd 0,5 tot 1cm groter zijn dan uw voet. 
Deze ruimte is essentieel bij het afwikkelen van de voet.
Draagt ook een schoen die geschikt is voor een podothera-
peutische zool. Dit zijn schoenen waar bij aankoop al een los 
voetbed in zit, wat vervangen kan worden door uw podothe-
rapeutische zool. Neem uw zolen daarom altijd mee bij het 
aanscha�en van nieuwe schoenen.



Hier volgen een paar richtlijnen en adviezen voor het dragen 
van uw podotherapeutische zolen: 

Dragen van de zolen
Het dragen van podotherapeutische zolen dient opgebouwd 
te worden. Wij adviseren u de zolen te dragen totdat deze niet 
meer lekker zitten en ze dan uit te doen. De volgende dag 
kunt u het opnieuw proberen. Sporten op de zolen mag pas 
als de zolen helemaal prettig zitten.

Het dragen van podotherapeutische zolen kan in het begin 
wennen zijn. Spierpijnklachten in de voeten, benen en/of rug 
en het gevoel hebben op vreemde bobbels te lopen, kunnen 
hierbij voorkomen. Na 2 weken moet u volledig aan de zolen 
gewend zijnen moeten de spierpijnklachten verdwenen zijn. 
Mochten er na deze periodieke toch nog spierpijnklachten 
bestaan of ervaart u andere irritatie, neem dan contact met 
ons op. Mogelijk is enige aanpassing nodig. Hier zijn geen 
kosten aan verbonden. 

Controle afspraak
Wij adviseren u op controle te komen nadat u circa 6 weken de 
zolen heeft gedragen tenzij de podotherapeut anders met u 
heeft afgesproken. Deze afspraak wordt samen met u gepland 
tijdens 1 van de onderzoeken of zolen halen. 

Gebruik van de zolen
Wanneer u op de zolen staat dient u minimaal 0,5 cm ruimte 
aan de voorkant (bij de tenen) over te houden. Wanneer de 
zolen langer zijn, mag u, indien nodig, aan de voorzijde een 
klein randje afknippen, tenzij uw podotherapeut anders met 
u heeft afgesproken. Houdt hierbij wel in de gaten dat de 
zolen niet voor niets op deze maat zijn vervaardigd! Neemt u 
bij twijfel contact met ons op.

Bij beschadiging en/of slijtage raden wij u aan de zolen tijdig 
te laten controleren/repareren. De levensduur van de zolen is 
uiteraard sterk afhankelijk van de intensiteit van het gebruik 
en de omstandigheden waaronder u ze gebruikt. Ook de ma-
te waarin u transpireert, de hardheid van de materialen die 
zijn gebruikt en het gewricht dat op de zolen rust, beïnvloed 
de levensduur. Wanneer uw voeten erg transpireren of u wilt 
met blote voeten op de zolen lopen, dan kunt u evt. een voet-
sokje(kousenvoetje) over de zool trekken (met de opening 
naar beneden). Dit voetsokje kunt u dan wassen en uw zolen 
blijven schoon.

Wanneer uw zolen onverhoopt nat zijn geworden, mag u deze 
nooit op de verwarming laten drogen. In het geval van zolen 
met een leren bovenlaag, moet u deze bovenlaag eens per 
maand insmeren met een wax of kleurloze schoencrème. 
In het geval van zolen met een kunststof bovenlaag, voldoen 
het om de zolen als ze vies zijn met water en zeep schoon te
borstelen. 

  


