Gemakschoenen
Informatie over semiorthopedische schoenen
dkl ei n e m o e it e

versie januari 2014

w w w. f o o t c a r e . n l

aa

AR
TC E
O

‘Hanssen Footcare
helpt het
Liliane Fonds
helpen’
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‘Hanssen Footcare,
voor een
duurzame wereld’

Daar loopt u mee weg
U bent de hele dag in touw. Lekker wandelen, werken, winkelen.
Uw voeten brengen u overal. Als u echter voetklachten heeft, is
elke stap er een te veel. Pijn in uw voeten, onderbenen, knieën,
of rug kan u uw loopplezier ontnemen. Een gemakschoen die u
de vrijheid van bewegen teruggeeft is dan een verademing. Ook
bij klachten ontstaan door een voetafwijking of ziekte zijn gemakschoenen een oplossing. Wij zorgen dat u ermee wegloopt!

Comfort
Qua uiterlijk is het verschil tussen
een ‘gewone’ schoen en een gemakschoen minimaal. Deze specifieke gemakschoenen, ook wel
semi-orthopedische schoenen genoemd, worden in de fabriek gemaakt. Wij passen ze aan de vorm
van uw voet en looppatroon aan.
Een moderne schoen met optimaal draagcomfort, u op het lijf
geschreven.

Werkwijze
De schoentechnicus begint met een
grondig onderzoek naar uw voetproblemen. Een blauwdruk en schuimafdruk zorgen voor een volledig beeld
van de voet. Ook kijkt de technicus
naar het looppatroon. Deze gegevens
en de juiste maat bepalen het voet-

bed en de correcties aan de gemakschoen. Deze zijn verkrijgbaar in meerdere breedtematen en extra verdiept,
zodat we uw ideale persoonlijke
gemakschoen kunnen maken.

Lopen met plezier
U kunt kiezen uit een grote collectie
schoenen. De aanpassingen aan uw
schoen doen wij in eigen huis. Uw
schoenen zijn twee tot vier weken
na meting klaar. Wij geven u uitgebreid advies over dragen en onderhoud. Door
regelmatige controles zorgen
we ervoor
dat u met
plezier blijft
lopen.

Vergoedingen

Liliane Fonds

Gemakschoenen, ook wel semiorthopedische schoenen genoemd,
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.

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 maatschappelijke betrokkenheid van deze
kinderen.

Duurzaam bijdragen
aan een gezonde wereld

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.

De huidige samenleving heeft
terecht steeds meer aandacht voor
mens en milieu. Deze maatschappelijke 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 verspilling
te verminderen; we letten nadrukkelijk op energie- en afvalbesparende
maatregelen, we verminderen transportbewegingen en afvalstromen
worden ingericht ten gunste van
hergebruik.

U loopt op schoenen die het milieu
minimaal belasten. Dat voelt goed!
Meer informatie vindt u op
www.footcare.nl/duurzaam
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