
Verstand van voeten 
en schoenen
  
Voetklachten worden vaak pas een probleem als het echt 
niet meer gaat. Het is opvallend dat veel mensen ermee 
blijven lopen.  De stap om in een vroeg stadium hulp te 
vragen, lijkt erg groot. En wie toch de moed heeft om ernaar 
te laten kijken, hoort vaak dat sommige klachten voorkomen 
hadden kunnen worden.  Heeft u vragen over voeten, aarzel 
dan niet contact met ons op te nemen.

Professionele voetzorg

van de SEMH, een onafhankelijke stichting die leveranciers van 
medische hulpmiddelen erkent en controleert. 
Ook zijn wij lid van de Nederlandse Vereninging van Orthope-
disch Schoentechnici en de Nederlandse Vereniging van 
Orthopaedisten en Bandagisten. 
Onze podotherapeuten zijn aangesloten bij de Nederlandse 
Vereniging van Podotherapeuten en ingeschreven in het 
Kwaliteitsregister Paramedici.

Een 
leven lang 

gezonde 
voeten

Advies voor
voeten en 
schoenen,
op iedere
leeftijd

www.footcare.nl
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Multidisciplinair  voetenteam
Als voetspecialisten weten wij waarover we praten. Bij Hanssen 
Footcare werken orthopedisch schoentechnici, podotherapeuten, 
bewegingstechnologen, en (medisch) pedicures. Een multidiscipli-
nair voetenteam, dat u ondersteunt met advies en zorg, kleine of 
grote schoenaanpassingen en maatschoenen. Al sinds 1936.

Zorg op maat
Wij denken met u mee over 
mogelijkheden om zo lang 
mogelijk reguliere confectie-
schoenen te kunnen dragen. 
Wij verzorgen oplossingen in of 
aan uw schoenen, zoals een 
voetbed of hakverhoging. 
We kunnen uw bestaande 
schoenen vaak aanpassen of, 
afhankelijk van uw voetklachten, 
extra brede, hoge of verdiepte 
schoenen adviseren.  

“Die vrolijke kleuren had ik niet verwacht.
Sinds mijn veertiende heb ik al voetklachten. Aangepaste schoenen 
waren toen echte “oude-vrouwenschoenen”. Wat een hekel had ik 
eraan! Ik heb zo lang mogelijk geprobeerd om gewoon schoeisel te 
dragen, maar dat ging niet. Ik stond niet stevig op mijn benen. Toen 
de behandelend arts zei dat ik aangepaste schoenen nodig had, 
wilde ik dat niet. 

Maar toen hij het modellenboek erbij pakte, zag ik tot mijn 
verbazing dat er leuke schoenen in stonden. Allerlei vrolijke kleuren 
en details die ervoor zorgen dat de voet niet zo plomp lijkt. Zonder 
deze schoenen zou ik mijn werk niet meer kunnen doen. Nu loop en 

     Els Lemmens (67) 
     Opticien en audicien

 Op het gebied van voetzorg zijn wij 
partner van medisch specialisten en 
paramedici. Het vakmanschap om 
schoenen exact op maat te maken, is van 
oudsher onze professie. Deze combinatie 
biedt de best mogelijke oplossing op het 
gebied van mobiliteit en zorg. 
Wij adviseren u, in overleg met uw 
medisch specialist, een maatwerkoplos-
sing die u past als gegoten. 

Veilig bewegen
U staat volop in het leven. U hecht aan comfort. Bij ons 
kunt u terecht voor oplossingen op het gebied van lopen, 
mobiliteit en zelfzorg. Zo blijft u actief, zonder ingrijpende 
aanpassingen. Loop gerust bij ons binnen.

Zeker weten

soms uw voeten. Rust en extra 
verzorging zijn normaal gesproken 
voldoende om te herstellen. 
Keert de pijn terug, dan is er vaak 
meer aan de hand. Een voetonder-
zoek gecombineerd met een 
houdings- en bewegingsanalyse 
geeft dan duidelijkheid.
 

Voetzorg door specialisten

“Ik had hard getraind voor de Dam tot Damloop...
... toen ik plots enorme pijn onder mijn voet kreeg. Bij elke 
landing op mijn rechtervoet voelde ik het, dus het was echt 
heel  naar! Gelukkig kon ik direct terecht bij Hanssen Footcare. 
De orthopedisch schoenspecialist constateerde een doorge-
zakte voet. Een dag later kreeg ik al een op maat gemaakte 
inlegzool, die ik zowel in mijn hardloopschoenen als in al mijn 
andere schoenen kon dragen. Voor beide voeten kreeg ik de 
inlegzolen, want het was slechts een kwestie van tijd voordat 
ik aan de andere voet ook klachten zou krijgen. Ik ben snel en 
perfect geholpen en kan nu pijnloos lopen, heerlijk!”
     Marleen Koster   - Mutsaers (52)
     Endoscopie-verpleegkundige

“Operatie of aangepaste schoen? 
Dat was geen moeilijke keuze.
Voor mijn werk moet ik veel lopen, 
sjouwen en zelfs kruipen. Ik heb een 
doorgezakte voet, waardoor ik last 
kreeg van mijn rug. Normaal lopen 
was onmogelijk met deze pijn, laat 
staan mijn werk goed doen. Via de 
huisarts kwam ik bij de orthopeed 
terecht. Ik had de keuze tussen een 
operatie of aangepaste schoenen. 
Natuurlijk kies je in eerste instantie voor de minst ingrijpende 
oplossing, dus de aangepaste schoenen. 
Ik heb nu naast mijn eigen aangepaste schoenen ook speciaal 
voor mijn werk verstevigde werkschoenen met extra 
bescherming. Hiermee kan ik weer fatsoenlijk lopen en dat is 
toch heel belangrijk.
     Peter Veldhuis (43)
     Medewerker recyclingbedrijf
 

Goed advies en gratis voetencheck
Heeft u vragen over uw voeten? 
Laat het ons weten! We helpen u graag met tips en advies. 
Op www.footcare.nl vindt u veel informatie over voetverzorging 
en eenvoudig te verhelpen klachten. Loopt u al een tijdje met 
pijnklachten en wilt u weten wat er aan de hand is? Maak dan een 
afspraak voor een gratis voetencheck. 
U weet snel waar u aan toe bent.
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