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Dit jaar hebben wij een bijzondere mijlpaal bereikt: Hanssen Footcare bestaat  

90 jaar! Deze mijlpaal hebben wij uiteraard ook te danken aan onze klanten,  

oftewel u! 

Zomaar wat voorbeelden van spontane reacties 

die wij regelmatig te horen krijgen van onze 

klanten: “Dankzij Hanssen Footcare heb ik veel 

meer vrijheid om te gaan en te staan waar én 

wanneer ik wil.” 

 “Door het schoeisel van Hanssen Footcare kan 

ik weer met plezier en zonder pijn wandelen.

Bovendien zien ze er hip uit! Ik ben er blij mee.”

Reacties waar wij erg blij mee zijn en die mijn 

orthopedisch schoenmakershart sneller doen 

kloppen. Reacties die voor ons een stimulans 

vormen om continu de beste voetzorg te leveren. 

Iets dat we dit jaar precies 90 jaar doen! Dat 

begon in 1931 met één man: Huub Hanssen. 

En dat doen we 90 jaar later met ruim 90 

medewerkers, vestigingen verspreid door heel 

Nederland en meer dan 80 spreekuurlocaties 

in ziekenhuizen, revalidatie- en 

wondexpertisecentra, verzorgingshuizen  

en gezondheidscentra. Met een enthousiast en 

betrokken team waar ik bijzonder trots op ben. 

Een team waar ik al 41 jaar lang onderdeel van 

mag zijn. Eerst als orthopedisch schoenmaker  

en later als directeur, met steeds dezelfde 

drijfveer: staan voor de beste voetzorg!

Voetzorg die we zonder u als klant nooit hadden 

kunnen realiseren. Daarom wil ik u, mede namens 

het hele team van Hanssen Footcare, graag 

bedanken voor het vertrouwen dat u al die jaren 

in ons gesteld heeft. 90 jaar lang stonden wij als 

familiebedrijf klaar voor een heleboel voeten.  

Ook voor uw voeten, met één doel:  
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Bij een feestelijk jaar hoort 

natuurlijk ook een smakelijke 

prijsvraag! 

Deze luidt als volgt: 

Welke kleur 
maatschoenen werd 
in 2020 het meest 
gekozen?  

Waarom nou een smakelijke 

prijsvraag? Omdat wij onder 

de goede inzenders maar liefst  

90 chocoladerepen van 

Tony’s Chocolonely verloten. 

Dus… bent u een echte 

smulpaap en wilt u kans  

maken op één van deze 

heerlijke repen?  

Stuur uw antwoord  
naar prijsvraag@footcare.nl

het verlenen van de allerbeste voetzorg. Zorg die 

u en uw voeten eenvoudigweg verdienen. En dat 

zullen we ook de komende jaren met veel plezier 

en enthousiasme blijven doen. Wij gaan voor de 

100!  Doet u mee?  

Ik wens u veel leesplezier met deze Gezonde 

Voeten. Een uitgave waarin u meer leest over 

ons 90-jarig jubileum, de geschiedenis van ons 

familiebedrijf, onze jubileumprijsvraag en een mooi 

interview met Ingrid Tuinstra, die inmiddels alweer 

jarenlang een tevreden en blije klant is bij ons.  

Ze vertelt u in deze Gezonde Voeten hoe blij ze is 

met haar modieuze orthopedische laarzen. Tot slot 

willen wij, samen met u, groots uitpakken dit jaar. 

Houd onze Facebookpagina en website ook goed 

in de gaten voor meer informatie!

Franc van der Linden

Directeur

1945 
Start met het op 
maat maken van 
schoenen

1931 
Huub Hanssen start 
een schoenmakerij

 in Landgraaf 

1975 
Op weg naar 
volledige specialisatie in 
orthopedische schoenenAl 90 jaar 

vooruit

Vier mee & win!

anno 1926
Familie Hanssen-Vankan 
aan Huis Hereweg 100. 
Rechts op de foto Johannes 
Hanssen en zijn zoon Huub
(Heemkunde Landgraaf,
Ken Landgraaf deel 8). 

Huis Hereweg 98. Op de gevel 
is heel klein ‘Hanssen’ te lezen 
(Heemkunde Landgraaf,  
Ken Landgraaf deel 8). 
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De schouders eronder

In 1998 neemt Franc van der Linden de 

directievoering over en zet het familiebedrijf  

zijn schouders eronder. 

Hanssen Footcare anno nu

Nu, 90 jaar later, is Hanssen Footcare een 

bekende naam op het gebied van orthopedische 

schoenen en voetzorg. En dat bevestigen  

onze klanten.

‘’Vriendelijk, betrouwbaar en deskundig 

personeel. Goede bereikbaarheid,  

veel flexibiliteit en heldere communicatie. 

Al jaren een tevreden klant!’’ 

Friso Veenstra (32) - Draagt orthopedische 

schoenen van Hanssen Footcare Amersfoort

In 1931 startte Huub Hanssen met zijn bedrijf in 

het Zuid-Limburgse Landgraaf waarbij hij zich 

in eerste instantie bezighield met de reparatie 

van confectieschoenen en de productie 

van schoenen met stalen neuzen voor de 

Limburgse koempels (mijnwerkers). Deze 

veiligheidsschoenen zorgden ervoor dat het 

aantal voetletsels bij de mijnwerkers behoorlijk 

afnam. Hiermee vestigde Huub zijn naam als 

schoenmaker.

  

Huis Hereweg 100

Van 1937 tot 1964 woonde aan Huis Hereweg 

100 de familie J.H.J. (Hoebitz) Korvorst-

Hanssen. De familie Hanssen-Vankan bouwde 

later rechts van hun huis een nieuwe winkel, 

waarin zoon Huub de schoenmakerij begon.

Zijn zoon Jo bouwde de schoenmakerij uit tot  

de orthopedische schoenmakerij Hanssen. 

 

Een nieuw begin

Na de Tweede Wereldoorlog legt Huub zich 

steeds meer toe op orthopedische schoenen. 

In 1975 stopt Hanssen met het repareren van 

confectieschoenen. Het bedrijf specialiseert zich 

uiteindelijk onder leiding van Jo, de zoon van 

Huub, volledig in orthopedie. Snellere levertijden 

en steeds betere producten zorgen ervoor dat 

Hanssen landelijk naam begint te maken. Zo 

openen in de periode 1987 – 1999 vestigingen 

in de regio’s Leiden, Arnhem, Ede, Haarlem en 

Amersfoort hun deuren.

1980
Franc van der Linden treedt  
in dienst als leerling  
orthopedisch schoentechnicus

1995 
Jo Hanssen en  
Franc van der Linden 
worden partners

Gouda

Haarlem

Amsterdam

Leiden

Almere

Alkmaar

Schagen

Heiloo

Sittard-Geleen
Heerlen

Kerkrade

Hoensbroek

Maastricht

Brunssum

Bocholtz 

Gulpen

Apeldoorn

Arnhem

Amersfoort

Ede

Harderwijk

Bunschoten 

Baarn

Rheden

1987-1999 
Uitbreiding naar 
meerdere vestigingen
in Nederland

2001
De naam
‘Hanssen Footcare’ 
doet zijn intrede

Het begon allemaal…



Klaar voor het voorjaar

Daarvoor heeft u natuurlijk wel 
goede schoenen nodig.  
Welke kiest u?

•  Alle modellen worden volledig voor 

 uw voeten op maat gemaakt.

• Veel variatie en mogelijkheden in kleur  

 en materiaal, zodat u uw eigen favoriete  

 model kunt samenstellen. U kunt niet alleen  

 de leersoort en kleur bepalen, maar ook  

 kiezen uit een veter- of klittenbandsluiting.

• Uw orthopedisch schoentechnoloog  

 adviseert en helpt u bij het kiezen van een  

 model dat geschikt is voor uw voeten. 

Meer modellen bekijken? 

Scan de QR-code met de 

camera van uw smartphone  

of ga naar www.footcare.nl

Het Liliane Fonds helpt

Dit is Hay. Hay is 12 jaar en heeft klompvoeten. Ze is opgegroeid in 
oorlogsgebied en haar ouders hadden geen geld om haar aangeboren 
afwijking te laten verhelpen. Ze is ook nog nooit naar een medisch 
specialist geweest. 

In september 2018 heeft Hay voor het eerst hulp gekregen in het centrum 
van Leprosy Mission Myanmar. Haar voeten werden onderzocht, waarna 
besloten werd dat ze orthopedische schoenen nodig had om beter te 
kunnen lopen. Ze is trots, blij en emotioneel tegelijkertijd, op het moment 
dat ze haar schoenen ontvangt.

Hanssen Footcare draagt het Liliane Fonds een warm hart toe.
Foto: Mona van den Berg

2021
Al 90 jaar vooruit

2019 
De 3D-printer 
doet zijn intrede

2002
Start met 
3D-ontwerpen

3D

2020
Ontwikkeling  
digitaal modellenboek

Apeldoorn

Arnhem

Amersfoort

2001
De naam
‘Hanssen Footcare’ 
doet zijn intrede
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Een tip van een vriendin om orthopedische schoenen 

te laten maken, werd door Ingrid Tuinstra (56) in eerste 

instantie met weinig enthousiasme ontvangen. “Ik had 

het beeld dat orthopedische schoenen altijd log, lelijk en 

allesbehalve modieus zijn. Dat beeld is dankzij Hanssen 

Footcare behoorlijk bijgesteld. Ik ben echt blij met mijn 

mooie orthopedische laarzen en draag ze met veel 

plezier.”

Tijdens de zwangerschap van haar eerste kind kreeg 

Ingrid plotseling last van een gezwollen linkerbeen. De 

verloskundige sprak nog sussend dat dit wel vaker voor 

kwam en zou verdwijnen. Dat gebeurde ook, maar niet 

voorgoed. Tijdens twee opvolgende zwangerschappen 

werd haar been weer dik. Ook toen verdwenen de 

klachten weer. “Maar dat gebeurde niet tijdens mijn 

laatste zwangerschap. Mijn been bleef dik. De huisarts 

Niet log of lelijk… maar echt mooi!
Blij met orthopedische schoenen

en diverse andere artsen stonden 

voor een raadsel. Niemand wist 

wat dit was. En de klachten namen 

toe. Ik had vaak last van infecties en 

uiteindelijk ook van wondroos en 

was echt ziek.” Uiteindelijk besloot 

de huisarts Ingrid door te verwijzen 

naar Centrum Oosterwal in Alkmaar. 

Daar diagnosticeerde men het 

probleem: primair oftewel aangeboren 

lymfoedeem in een vergevorderd 

stadium. Vanaf de geboorte zijn 

dan minder lymfebanen aanwezig, 

waardoor op latere leeftijd door een 

abnormale ophoping van eiwitten en 

vocht een pijnlijke zwelling ontstaat. 

Ingrid vertelt dat haar lymfestelsel 

– mede door het uitblijven van 

behandeling – onherstelbaar 

beschadigd is. Een periode van 

getob en ellende begon. Infectie 

na infectie en wondroos die maar 

bleef terugkomen. “Ondanks allerlei 

verwoede pogingen om het oedeem 

terug te dringen was mijn been 

inmiddels tweeëneenhalf keer zo 

dik. Mijn hobby en passie, marathon 

lopen, leek definitief voorbij. Ik kon 

niks meer, was altijd moe en had veel 

pijn. Werken werd moeilijk en mijn 

sociale leven stond op een laag pitje.” 

Uiteindelijk werd Ingrid bij toeval door 

een onbekende man aangesproken die 

vroeg wat zij had. “Hij adviseerde mij 

om naar het Nij Smellinghe ziekenhuis 

in Drachten te gaan. Zijn vriendin 

had – net als ik – ook lymfeoedeem 

en was daar met succes behandeld.” 

Ingrid volgde zijn advies met succes 

op: de oefentherapie, operatie en 

de revalidatie die volgden waren 

succesvol. 



Hanssen Footcare vindt u op 
www.footcare.nl en in de regio’s:

Amersfoort – Apeldoorn  (033) 456 02  62 
Arnhem – Ede  (026)  389 23 33
Haarlem – Amsterdam  (023)  531  92 75
Heerlen – Hoensbroek  (045)  531  16  81
Leiden – Gouda  (071)  576  55 78 
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Van moonboots…

Door het lymfoedeem waren het onderbeen 

en de voeten van Ingrid zo gezwollen dat haar 

kleding en schoenen niet meer pasten. Ze liep 

hele dagen op moonboots. “Dat was niet prettig. 

Ik had weinig steun aan die moonboots en ik 

liep er voortdurend in te zweten. Soms wisselde 

ik ze af voor Crocs. Dat was ook geen pretje. 

Uiteraard was ik op zoek naar iets anders, maar 

niks paste. Ik werd er helemaal moedeloos 

van. Totdat een vriendin van mij vertelde dat 

ik recht had op orthopedische schoenen. 

Eerlijkheidshalve stond ik niet te springen. Dat 

waren in mijn beleving van die lelijke schoenen 

met een grote hak en dikke zool. Daar zat ik echt 

niet op te wachten. Uiteindelijk heb ik toen toch 

een afspraak gemaakt met de revalidatiearts van 

het Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk. Deze gaf 

aan dat ik orthopedische maatschoenen nodig 

had. Hij attendeerde mij op de orthopedisch 

schoenmaker van Hanssen Footcare, die 

tevens een deur verderop zat. Orthopedisch 

schoentechnoloog Bart heeft toen mijn eerste 

paar laarzen gemaakt.”

… naar modieuze laarzen

Ingrid weet nog goed hoe haar eerste afspraak 

verliep. “Ik was nogal terughoudend. Het leek me 

verre van waarschijnlijk dat die orthopedische 

schoenmaker een sierlijke en effectieve oplossing 

zou hebben. Ik had namelijk een behoorlijk rijtje 

aan eisen: de laarzen moesten goed zitten, steun 

geven aan mijn onderbeen, goed afgesloten 

zitten zodat er niet onverhoopt een steentje in 

kon komen en tot slot: ze moesten modieus 

zijn. Dus niet van die lelijke, logge laarzen, maar 

mooie laarzen! Mijn eerste paar kreeg ik in 2014. 

Dat waren prima laarzen! Die ik nu aan heb 

zijn net nieuw en die overtreffen alles”, zegt ze 

blij. “Het model en de kleur zijn heel mooi. De 

wreef is hoger gemaakt, de schacht is rekbaar 

en de teenpartij zit beschermd. Ik kan er perfect 

mee uit de voeten; letterlijk! Ze geven steun en 

bescherming. En omdat ze er goed uitzien, heb 

ik meer zelfvertrouwen als ik buiten kom. Ik ben 

er echt heel gelukkig mee. Mijn oude idee dat 

orthopedische schoenen lelijk zijn, klopt dus 

niet… tenminste als ze door Hanssen Footcare 

zijn gemaakt”, besluit ze lachend.

(op de voet)Volg ons         via


