
De orthopedisch schoentechnicus 
is steeds vaker een vrouw

“Het is niet zo dat wij typisch vrouwelijke 

schoenen maken,” zegt Winde (45), 

orthopedisch schoentechnicus van 

Hanssen Footcare in Haarlem. “Je kunt 

ook niet zien welke schoenen door een 

man of door een vrouw gemaakt zijn. 

De hand van de persoon die ze gemaakt 

heeft is wel herkenbaar,” voegt haar 

collega Karin (39) toe.

Minder vrouwen in het vak

Op dit moment zijn er nog altijd 

minder vrouwelijke orthopedisch 

schoentechnici dan mannen. 

Winde: “Toen ik 24 jaar geleden in 

het vak rolde, waren er nog maar 

enkele gediplomeerde vrouwelijke 

orthopedisch schoentechnici in 

Nederland. Dan nam je de telefoon 

op en vroeg de klant: ‘Mag ik uw man 

Van oudsher is de orthopedisch schoentechnicus een ambachtsman. Dat is nog 

steeds het algemene beeld. Toch zijn er steeds meer vrouwelijke orthopedisch 

schoentechnici. Maken die dan andere schoenen? 

even spreken?’ Nog altijd zijn er mensen 

die zich verbazen dat je dit beroep 

hebt. Ook in onze organisatie zijn de 

meeste collega’s man. Wanneer je 

naar een congres gaat of een ander 

vakgerelateerd event, merk je dat er veel 

meer heren dan dames in deze branche 

werken.” Karin voegt daaraan toe: “Of 

een groot aantal van de aanwezige 

vrouwen blijkt podotherapeut te zijn.”

Van ambachtsman naar zorgverlener

Maar dat gaat veranderen, want er 

zijn meer meiden in aantocht. Winde: 

“Vroeger ging het ambacht van 

orthopedisch schoentechnicus over 

van vader op zoon. Tegenwoordig zie je 

op het HBO veel vrouwelijke studenten 

die kiezen voor de orthopedische 

schoentechniek. Die meiden zitten 
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Gratis 
voetencheck
Kent u iemand met voetklachten?
De gratis voetencheck is er voor 
iedereen!

Maak vrijblijvend een afspraak 
voor een gratis voetencheck. 
Bel ons of meld u aan via 
www.footcare.nl. Voor iedereen 
met vragen over voeten!

Lees verder >



daar niet zozeer uit fascinatie voor 

het ambacht, maar vanuit de ambitie 

om zorg te verlenen. Mij sprak het 

ambachtsdenken destijds juist wel aan.”

Maatschappelijk nut als drijfveer

Karin kijkt terug op haar entree in het 

vak: “Ik wilde vanuit zorgambitie werken. 

Dat gaat op deze manier via schoenen, 

iets waarmee ik technisch bezig kan zijn. 

Je maakt daadwerkelijk een product 

dat je afl evert. Je begint met niets, je 

moet technisch creatief zijn. Ik zeg altijd 

‘maatschappelijk met betrekking tot 

schoenen’. Het is een echt praatberoep. 

De klanten moeten je kunnen 

vertrouwen.” Ook Winde werd gedreven 

door de combinatie van techniek en het 

maatschappelijk nut van orthopedische 

maatschoenen. “Je mag er letterlijk met 

je handen aan knutselen. Wij leveren 

een medisch hulpmiddel met sterke 

esthetische eigenschappen.”

Verschil in communiceren

Karin ziet dat mannelijke en vrouwelijke 

klanten vaak anders communiceren: 

“Vrouwen zoeken meer dan mannen 

de vertrouwensband door meer van 

zichzelf te delen. Mannen komen voor 

het doel, het hulpmiddel zelf. Vrouwen 

komen meer om geholpen te worden. 

Voor allebei is die vertrouwensband 

uiteindelijk belangrijk. Je moet goed 

luisteren naar wat je klant zegt.” Ook 

Winde denkt dat er een verschil in 

communicatie is tussen mannen 

en vrouwen: “En dat uit zich in de 

paskamer. Een mannelijke cliënt kan 

soms wat gemakkelijker zijn bij het 

maken van de modelkeuze. Maar ook hij 

wil gewoon goede zorg en schoenen 

die voldoen aan zijn verwachtingen.”

De grootste uitdaging: een 

charmante damesschoen

Vrouwen en mannen kijken verschillend 

naar de functionaliteit en de vorm 

van de orthopedische maatschoenen. 

Volgens Winde lenen orthopedische 

maatschoenen zich meer voor mannen 

dan voor vrouwen: “Een stoere 

mannenschoen is makkelijker te maken 

dan een charmante orthopedische 

maatschoen voor een vrouw. Bij 

vrouwen ben ik er meer op gebrand 

om te achterhalen wat hun esthetische 

verwachting is. Ik vind het dan ook veel 

moeilijker om een damesschoen te 

maken. Die is in de regel eleganter dan 

een herenschoen. Vrouwen willen ook 

meteen weten hoe de schoen eruit gaat 

zien. Ze kijken meer naar de details, 

dikke of dunne veters bijvoorbeeld. Ze 

hechten daar veel waarde aan.”

Ook herenschoenen moeten er 

goed uitzien

Toch zijn ook mannen kritisch over 

de functionaliteit en het uiterlijk 

van de schoenen. Karin licht toe: 

“Vrouwen hebben het meestal al een 

plaats gegeven dat ze orthopedische 

maatschoenen gaan dragen, dat 

maakt het wat gemakkelijker. Voor de 

heren besteden we natuurlijk ook veel 

aandacht aan hun wensen, en werken 

we evengoed samen aan hun eigen 

maatproduct. Ons doel is om voor 

iedereen mooie schoenen te maken, 

alleen de weg er naartoe is vaak anders. 

Of de orthopedisch schoenspecialist 

nu man of vrouw is, of de klant een 

dame of heer, het belangrijkste is 

dat de schoenen voldoen aan de 

verwachtingen en passen bij iemands 

levensstijl. Schoenen moeten aan alle 

medische en functionele eisen voldoen 

en er zó goed uitzien dat ze niet in de 

kast belanden. Met name bij pubers is 

dat een uitdaging. Als die een schoen 

daadwerkelijk aantrekken dan heb je het 

goed gedaan. En dat geeft een goed 

gevoel.”

Vervolg - De orthopedisch schoentechnicus is steeds vaker een vrouw
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Wij vinden uw privacy belangrijk

Ook achter de schermen zijn 
dames aan het werk

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is al regelmatig 
in het nieuws geweest. 

In de AVG is vastgelegd hoe wij als zorgverlener dienen om te gaan met uw 
persoonlijke en medische gegevens. De plichten van ons als zorgverlener 
en rechten van u als klant hebben wij in ons privacybeleid vastgelegd en 
beschreven conform de richtlijnen van de AVG.

Wilt u weten hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan, dan kunt u 
ons privacybeleid raadplegen via onze website www.footcare.nl.
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In de etalage

• Deze modellen worden volledig 
op maat gemaakt.

• Andere uitvoeringen in kleur en 
materiaal zijn mogelijk. U kunt zelf 
bijvoorbeeld leersoort en veter- of 
klittenbandsluiting kiezen.

• Uw orthopedisch schoentechnicus 
adviseert en helpt u bij het kiezen 
van een model dat geschikt is 
voor uw voeten.

Kies uw favorieten
Er is veel variatie mogelijk 
in de uitvoering van uw schoenen.
 
Kies bijvoorbeeld uit een van deze kleuren.

Gehwol kruidenvoetbad
Een lekker geurend voetbad met 
etherische oliën van bergdennen, 
rozemarijn en lavendel. 
Het helpt tegen overmatige 
eeltvorming, likdoorns, kloven, en 
een ruwe huid. Heerlijk verfrissend 
en werkt langdurig tegen 
voettranspiratie en transpiratiegeur.

Wist u dat de behandelaars van 
Hanssen Footcare regelmatig 
interessante blogs schrijven?

Over allerlei verschillende 
onderwerpen, maar het heeft wel 
altijd iets te maken met voeten 
natuurlijk.

Nieuwsgierig 
geworden? 

Kijk dan op 
onze website 
of scan deze 
QR-code!

Gehwol voetencrème
Een snel intrekkende, verzorgende 
crème die de voeten glad, soepel, 
geurloos en heerlijk fris houdt. 
Het voorkomt voetschimmel 
en werkt verzachtend bij een 
branderig gevoel aan de voeten. 
Tevens uitstekend geschikt 
voor de diabetische voet. Voor 
volledige verzorging van uw 
voeten, gebruik deze crème na 
een kruidenvoetbad. 

Heerlijk 
voor elke 
voet

Meer lezen 
over voeten

Populaire modellen uit onze 
najaarscollectie maatschoenen

Kijk voor meer modellen, leersoorten en kleuren 
op onze website www.footcare.nl

Verkrijgbaar bij alle vestigingen!
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Hanssen Footcare vindt u op www.footcare.nl en in de regio's:
Haarlem – Amsterdam  (023) 531  92 75 
Amersfoort – Apeldoorn  (033) 456 02 62 
Arnhem – Ede  (026) 389 23 33 
Heerlen – Hoensbroek  (045) 531 16 81 
Leiden – Gouda  (071)  576 55 78

Vrijheid op de scooter, heerlijk!
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Singiri werd geboren met 
een cerebrale parese, een 
ontwikkelingsstoornis die 
gekenmerkt wordt door 
motorische stoornissen. 

Met de hulp 
van het Liliane 
Fonds heeft hij 
fysiotherapie 
gekregen, 
waardoor hij 
zelfstandig heeft 
leren lopen. 
Hierdoor gaat 
Singiri een 
betere toekomst 
tegemoet en 
dat is precies 
waarom wij het 
Liliane Fonds 
steunen! 

Singiri is nu dertien jaar oud 
en gaat naar een dagcentrum 
waar hij onderwijs volgt en leert 
schrijven.
Meer weten over het Liliane Fonds? 
www.lilianefonds.nl

Leren lopen 
dankzij 
het Liliane 
Fonds
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Op de heuvelachtige landweg net 
buiten haar woonplaats Eygelshoven 
weerkaatst de zwanenwitte scooter 
de laatste zonnestralen. Achter het 
windscherm verklapt een volle grijns 
dat Nelly Hanssen-Bruns (68) er heel 
veel plezier in heeft. Deze route 
wandelen lukt niet meer, maar met 
haar nieuwe scooter gaat het met 
gemak. “Ik geniet van de vrijheid om 
weer verder weg te kunnen gaan,” 
lacht Nelly.

Spieren verzuren snel
Nelly heeft al veertig jaar last van een 
spieraandoening die haar hindert bij 
het lopen en bij andere bewegingen, 
ook in huis. Nelly vertelt: “Ik heb 
mitochondriële myopathie. Er zit 
een fout in de energiefabriekjes van 
de cellen. Daardoor verzuren mijn 
spieren heel snel. Zelfs wanneer ik 
mijn arm optil voel ik die verzuring. 
Ik heb eigenlijk altijd last van 

spierpijn, ondanks het feit dat ik 
pijnstillers gebruik. Lopen is een heel 
vermoeiende bezigheid die ik dan ook 
niet lang kan volhouden.”

Schoenaanpassingen noodzakelijk
Daarnaast heeft Nelly ook andere 
voetklachten die aanpassingen aan 
haar schoenen noodzakelijk maken. 
Nelly: “In mijn dikke teen zit artrose. Ik 
heb doorgezakte voorvoeten waardoor 
de kussentjes onder de bal van de voet 
versleten zijn. Dat is heel pijnlijk met 
lopen. En sinds drie jaar is bovenop 
al deze klachten ook nog hielspoor 
gekomen.” In de afgelopen twintig jaar 
heeft Nelly door Hanssen Footcare in 
Heerlen al meerdere orthopedische 
schoenen laten aanmeten. De 
schoenen zijn in die periode steeds 
verder aangepast aan haar complexe 
voetproblematiek. Over het uiterlijk 
van de schoenen is Nelly heel lovend: 
“Ik wilde deze keer graag een gekleed 
schoentje. Vandaar de zwarte laarsjes. 
Het is hetzelfde model als het vorige 
paar dat in een chique metallic 
leercombinatie is uitgevoerd. Die zitten 
zo lekker dat ik om hetzelfde model 
gevraagd heb. Ik heb het liefst een rits. 
Hup, snel, rits dicht! Bukken vind ik 
maar lastig.”

Halfhoge schoen voor stabiliteit
Orthopedisch schoentechnicus 
Freek Antonissen legt uit: “Het 
uithoudingsvermogen van Nelly is 
door haar spierziekte sterk verminderd. 
Daarom heeft ze een halfhoge schoen 
nodig die hoog om de enkel sluit en 
zo meer stabiliteit geeft. Halfhoge 
schoenen nemen een deel van de 
functie van de spieren over. Zo kan 
ze het langer uithouden. Tevens is 
er een afwikkelvoorziening onder de 

schoen aangebracht. Deze neemt 
het afwikkelen van de voet over, wat 
eveneens energie bespaart. In de zool 
zit een verstijving om het bewegen 
van het dikketeengewricht met artrose 
tegen te gaan, zodat dit minder pijnlijk 
is. Het voetbed heeft een corrigerende 
werking voor de doorgezakte voeten.

Samen touren op de scooter
Lange tijd reed Nelly op een 
scootmobiel. Niet voor de dagelijkse 
boodschappen, want die doet ze 
met de auto. Maar voor de uitjes in 
de buitenlucht samen met haar man 
Wim. Nelly: “Het probleem met de 
scootmobiel was dat Wim op de 
fi ets mijn constante tempo niet kon 
bijhouden. Heuvel op ging ik sneller 
en heuvel af had ik het nakijken. 
Daarom heeft Wim heeft ook een 
scooter gekocht. Laatst hebben we 
samen op onze scooters door het 
Heuvelland getourd. We zijn helemaal 
naar Valkenburg gereden en hebben 
daar een terrasje gepakt. Het was 
fantastisch!” 


