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Maatschoenen
Informatie over 

orthopedische schoenen

Duurzaam bijdragen
aan een gezonde wereld
De huidige samenleving heeft 
terecht steeds meer aandacht voor 
mens en milieu. Deze maatschap-
pelijke inzichten vragen ook bij 
Hanssen Footcare extra aandacht om  
duurzaam te handelen. Daarmee 
wordt een goede balans gevonden 
tussen het belang voor mens en 
milieu en een gezonde organisatie. 

Alle diensten en producten die Hanssen 
Footcare levert moeten voortkomen 
uit een ‘schoon proces’. Dit betekent 
vanaf het begin tot het einde een 
verantwoorde wijze van grondstoffen 
inkopen en van produceren.

Door de gehele organisatie zetten 
de medewerkers zich in om verspil-
lingen te verminderen; we letten 
nadrukkelijk op energie- en afval 
besparende maatregelen, we 
verminderen transportbewegingen 
en afvalstromen worden ingericht 
ten gunste van hergebruik.

Liliane Fonds
Hanssen Footcare heeft zich voor een 
lange periode verbonden aan het 
Liliane Fonds. Jaarlijks ondersteunen 
wij 90 kinderen met een beperking 
zodat ook zij een iets beter leven 
krijgen. Het project loopt in India en 
richt zich op het verbeteren van de 
gezondheid, scholing en maatschap-
pelijke betrokkenheid van deze 
kinderen.

Belangrijkste doelen van Hanssen 
Footcare:
•	Zorgdragen	 voor	 een	 veilige	 en	

gezonde werk- en leefomgeving
•	Verminderen	van	energiegebruik	en	

transportbewegingen
•	Afvalstromen	scheiden	en	inrichten	

ten behoeve van hergebruik
•	Gebruik	 van	 natuurvriendelijke	

materialen en grondstoffen waar 
mogelijk

•		Verbonden	partijen	betrekken	in	het	
behalen van deze doelstellingen.

U loopt op maatschoenen die het 
milieu minimaal belasten, dat 
voelt goed! Meer informatie op 
www.footcare.nl

Arnhem: Heijenoordseweg 5 T: 026 - 389 23 33

Amersfoort: Groningerstraat	10	 T:	033	-	456	02	62

Ede: Molenstraat	200	 T:	0318	-	65	11	66

Haarlem: Boerhaavelaan	32	 T:	023	-	531	92	75

Heerlen: Voskuilenweg	127	 T:	045	-	531	16	81

Hoensbroek: Zandbergsweg	111	 T:	045	-	523	93	73

Leiden: Fruitweg	16	 T:	071	-	576	55	78
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‘Hanssen Footcare 
helpt het
Liliane Fonds
helpen’
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‘Hanssen Footcare, 
voor een

duurzame wereld’



Ook bij klachten ontstaan door 
een voetafwijking of ziekte zijn 
maatschoenen een oplossing. Wij 
zorgen voor een schoen die u op het 
lijf is geschreven!

Modellen
Een maatschoen van Hanssen 
Footcare is een modieuze schoen. 
U heeft de keuze uit vele kleuren 
en modellen in diverse soorten leer. 
Jaren van ontwikkeling hebben de 
schoenen gebruiksvriendelijk en 
elegant gemaakt. Pijnvrij en modieus 
is nu een eigentijdse combinatie. Op 
onze website www.footcare.nl vindt 
u een collectie om mee weg te lopen.

Werkwijze
De schoentechnicus begint met 
een grondig onderzoek naar uw 
voetproblemen. Uw voeten worden 
met verschillende technieken 
gemeten. Er worden diverse af-
drukken en foto’s gemaakt zodat 
een duidelijk driedimensionaal 
beeld ontstaat. Daarnaast bekijkt 
de technicus uw looppatroon. Deze 
gegevens en de juiste maat bepalen 
de leest en zo ontstaat de passchoen. 
Via	 deze	 passchoen	 en	 soms	 nog	
een proefschoen wordt naar de 
definitieve	 schoen	 toegewerkt.	 Zijn	
de geschikte pasvorm, het voetbed 
en de functionaliteit bekend, dan 

Uw voeten verdienen de allerbeste zorg. Ze staan dag in dag 
uit voor u klaar. Als u echter voetklachten heeft, is elke stap 
er een te veel. Pijn in uw voeten en bijkomende problemen in 
onderbenen, knieën of rug kunnen u uw loopplezier ontnemen. 
Dit heeft een grote invloed op uw leven en kan zelfs leiden 
tot isolement. Een maatschoen die u de vrijheid van bewegen 
teruggeeft is dan een verademing.

U op het lijf geschreven!

overlegt de schoentechnicus met u 
over het leer, het model, de kleur en 
het gewicht van de schoen.

Lopen  met plezier
U kunt kiezen uit een uitgebreide 
collectie modellen, die we 
presenteren via een actuele 
fotocatalogus. Met de kleuren
van deze tijd en de 
verschillende leersoorten 
bepaalt u zelf hoe 
uw schoen eruit 
gaat	 zien.	 Vier	
of vijf weken 
later ontvangt 
u uw eigen
handgemaakte
maatschoenen. Na een 
laatste pascontrole en een uitgebreid 
advies over dragen en onderhoud 
stapt u vol vertrouwen de toekomst in. 
Door regelmatige controles zorgen we 
ervoor dat u met plezier blijft lopen.

Vergoedingen
Maatschoenen worden grotendeels 
vergoed door alle zorgverzekeraars. 
U betaalt een eigen bijdrage die 
overeenkomt met de prijs van 

een paar goede 
confectieschoenen.  

Deze bijdrage 
wordt verrekend 
bij aflevering van 

uw schoenen.
De voorwaarden 

vindt u in uw 
verzekeringspolis.

Extra comfort
Wij hebben meer-

dere producten in eigen 
huis ontwikkeld om uw loopgenot 

te optimaliseren. Deze comfortpro-
ducten zijn niet voor iedereen ge-
schikt. Informeer bij uw maatnemer 
naar de mogelijkheden voor uw per-
soonlijke situatie. 

Maatpantoffels
Ook binnenshuis bieden wij uw 
voeten steun. Speciale maatpantoffels 
brengen ontspanning en rust. Deze 
stoffen pantoffels zitten licht aan 
de voeten en hebben hetzelfde 
voetbed als uw orthopedische 
maatschoenen.	Zo	kunt	u	afwisselen.	
De pantoffels zijn gemaakt van 
uitgeteste materialen, waardoor ze 
warm aanvoelen als het koud is en 
koel als het warm is. U kunt kiezen 
uit drie modellen: Firenze, Roma en 
Palermo. Ieder model is leverbaar 
in verschillende kleuren en zowel 
door dames als heren te dragen.

Badslippers
De lichtgewicht orthopedische bad-
slipper is geschikt voor gebruik in 
zwembad of douche. Het voetbed 
van verend materiaal en het volume 
van de badslipper worden precies 
op uw voet afgestemd. Een uitkomst 

voor mensen met een overmatig 
pijnlijke voetzool bij het lopen op 
een harde vloer.

Comfortslippers
De van kalfsleer gemaakte comfort-
slipper is lichtgewicht, gemakkelijk 
aan te schieten en zacht. Hij heeft een 
gesloten voorzijde zonder sluiting en 
een open hielgedeelte. De slipper is 
hierdoor eenvoudig aan de voet te 
schuiven. Hij heeft de pasvorm van 
uw orthopedische schoen. De zachte 
voering zorgt voor extra comfort. De 
zool en hak zijn van lichte materialen 
om het loopgenot te optimaliseren. 
Naast de orthopedische schoen, die 
meer voor de grotere loopafstand is, 
biedt deze slipper een comfortabele 
afwisseling voor in huis. U loopt er zo 
mee weg.

Sandalen
De lichtgewicht sandaal combineert 
het voordeel van een luchtige schoen 
met persoonlijke orthopedische 
ondersteuning.	 Geschikt	 voor	 korte	
loopafstanden en zowel binnen 
als buiten te gebruiken naast 
uw orthopedische maatschoen. 
Sandalen geven lucht aan voeten die 
veel	transpireren.	Gun	uw	voeten	die	
vrijheid!


