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Technisch spreekuur

Op verschillende locaties is er een speciaal

gegeven over spalken, korsetten of prothesen.

spreekuur voor het adviseren van schoenen,

Tijdens het technisch spreekuur is er een ortho-

spalken, korsetten of prothesen. Het spreekuur

pedisch instrumentmaker aanwezig. Tijdens het

wordt wekelijks gehouden op een vast dagdeel,

schoenen- en technisch spreekuur is er een

behalve in de schoolvakanties.

orthopedisch instrumentmaker aanwezig.

Schoenenspreekuur

Tijdens het spreekuur

Tijdens het schoenenspeekuur wordt advies

Bij de vraag om een nieuw hulpmiddel wordt

gegeven over aangepast schoeisel of steun-

samen met de orthopedische schoenmaker of

zolen. Naast een revalidatiearts is er ook een

instrumentmaker gekeken waar deze aan moet

orthopedisch schoenmaker aanwezig

voldoen. Dit gebeurt door onderzoek van het

Tijdens het technisch spreekuur wordt advies

lichaamsdeel waarvoor u dit hulpmiddel wilt,
kijken naar het staan en/of lopen en vragen
over hoe het thuis, op het werk of op school
gaat.

Als er semi-orthopedisch schoeisel wordt

Levertijden

geadviseerd, wordt er meestal tijdens het

De levertijd van semi-orthopedisch schoeisel,

spreekuur een voetafdruk in schuim en/of op

spalk en korset is meestal 4-6 weken. Een pro-

inktpapier gemaakt. Bij orthopedisch schoeisel

these duurt 6-8 weken en orthopedische schoe-

en bij een spalk, korset of prothese wordt er

nen 10 weken.

een afspraak gemaakt voor het maken van een
gipsafdruk.

Controle
Voor controle wordt er een afspraak gemaakt.

Passen en afleveren

Dit wordt zo gepland dat u het hulpmiddel enige

Het hulpmiddel wordt gepast en afgeleverd

weken heeft kunnen gebruiken. Als u last krijgt

door de orthopedische schoenmaker of instru-

van pijn of drukplekken door de voorziening,

mentmaker. Soms vindt er voor een hulpmiddel

kunt u deze afspraak vervroegen of een af-

tussendoor nog een passing plaats. Tijdens het

spraak maken met de orthopedische schoen-

afleveren van de voorziening krijgt u adviezen

maker of instrumentmaker.

over hoe u het hulpmiddel kunt gebruiken.

Vergoeding

Voor kinderen tot 16 jaar geldt dat ze één keer

De meeste ziektekostenverzekeringen kennen

per 9 maanden een nieuw hulpmiddel kunnen

een vergoedingsregeling. De revalidatiearts

krijgen. Indien door snelle groei of verandering

schrijft een aanvraag met medische gegevens

van de stand eerder een nieuwe voorziening

die de schoenmaker of instrumentmaker met

wenselijk is, zal de revalidatiearts een

een offerte naar uw verzekering stuurt.

machtiging aanvragen bij uw verzekeraar.

Nadat uw verzekering een machtiging heeft
afgegeven kan de voorziening worden afgeleverd. Voor aangepast schoeisel geldt een
wettelijke eigen bijdrage die u zelf moet
betalen. Deze staat los van een eventueel
eigen risico. Steunzolen en kleine aanpassingen aan schoeisel worden meestal niet
vergoed door de basiskosten. Na de levering
krijgt u een rekening thuisgestuurd.

Herhalingsverstrekking

Speciafiek voor kinderen

Is de voorziening te klein geworden of

Bij jonge kinderen is het verstanding dat u als

versleten, dan kunt u een afspraak maken op

ouder/verzorger meegaat naar het

het schoenen- of technisch spreekuur om uw

spreekuur. Als uw kind op een leeftijd is dat

hulpmiddel te laten controleren. Voor kleine

hij/zij zelf goed kan verwoorden wat er aan de

slijtage problemen als bijvoorbeeld versleten

hand is, is uw aanwezigheid minder belangrijk.

zolen of klittenband kunt u ook rechtstreeks een

We kunnen ons voorstellen dat u niet altijd mee

afspraak maken met OIM Orthopedie. Op

kunt komen. Wilt u doorgeven wat u wilt

schoenen zit drie maanden garantie op pas-

vragen en wat uw ervaringen zijn? Als uw kind

vorm en zes maanden op materiaal en tech-

op School Lyndensteyn zit, laat dan de

nische kwaliteit van de schoenen. Normale

leerkracht even weten of u wel of niet meekomt.

slijtage valt niet onder deze garantie. Kleine
reparaties kunt u ook bij een schoenmaker bij u
in de buurt laten verrichten.

Meer informatie
088 580 1580
info@revalidatie-friesland.nl
www.revalidatie-friesland.nl
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