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Leveringsvoorwaarden

Reumkens Voet & Zorg levert volgens de leveringsvoor-
waarden van NVOS-Orthobanda.

Patiëntenorganisaties

Naast de informatie die u van ons krijgt, zijn er patiënten-
belangenorganisaties die u mogelijk nog meer informatie 
kunnen bieden. Onze medewerkers kennen uw specifieke 
situatie waardoor ze u kunnen verwijzen naar de juiste  
patiëntenorganisatie.

Over Voet & Zorg

Voet en Zorg is een samenwerking tussen orthopedische 
schoentechnici. We hebben kennis en krachten gebundeld 
met als doel om klanten in beweging te brengen en te 
houden. Voet en Zorg ondersteunt mensen met pijnklach-
ten in voeten, enkels, knieën of rug. Onze oplossingen zijn 
preventief en pragmatisch en passen bovendien prima in 
het modebeeld van nu.
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ORTHOPEDISCHE VOORZIENINGEN AAN CONFECTIESCHOENEN (OVAC)



U heeft een aanpassing aan  
uw schoenen nodig

Aanpassingen aan schoenen worden officieel Orthope- 
dische Voorzieningen Aan Confectieschoenen (OVAC) ge- 
noemd. Ze dienen om klachten doelgericht te verminderen 
of op te lossen. Bij voorzieningen moet u denken aan aan-
passingen zoals hakverhogingen, aangepaste veterslui- 
tingen, afwikkelvoorzieningen, locale polsteringen, etc. 
Deze voorzieningen worden aan, op of onder uw eigen 
schoenen gemaakt en vaak gecombineerd met steun- 
zolen.

Aanvragen, hoe gaat dat?

1.  Uw behandeld arts (orthopedisch chirurg, revalidatie-
arts, reumatoloog of huisarts), schrijft een verwijzing 
uit met een medische indicatie. Daarna maakt u een 
afspraak bij Reumkens Voet & Zorg. Mocht u om medi-
sche redenen niet in staat zijn op één van onze adressen 
te komen, dan komen we bij u aan huis.

2.  Tijdens de intake nemen we alle gegevens met u door: 
u vertelt ons alles over uw voetklachten en uw wensen. 
Daarna doen we het uitgebreide voetonderzoek en ma-
ken afhankelijk van uw voetprobleem 2D en 3D afdruk-
ken. Ook een loopanalyse behoort tot de mogelijkhe-
den.

3.  De volgende stap is de machtiging. Die vragen wij met 
de verwijzing aan bij de zorgverzekeraar om de ortho-
pedische voorziening uiteindelijk te mogen leveren. 

4.  Zodra we de goedkeuring hebben van de zorgverzeke-
raar kunnen we aan de slag. De orthopedische voorzie-
ningen worden in of onder uw schoenen gemaakt.

5.  Na een uitgebreide eindcontrole van uw aanpassingen 
maken we opnieuw een afspraak om de schoenen aan 
u af te leveren. Na goedkeuring van de zorgverzekeraar 
is de levertijd gemiddeld tussen de 1 en 2 weken.

6.  U kunt er ook voor kiezen om de aanpassingen direct te 
laten vervaardigen. In dit geval draagt u zelf het risico of 
de machtiging wordt verleend door de zorgverzekeraar. 
Uiteraard bespreken we dit tijdens de intake met u.

Vergoedingen

Alle zorgverzekeraars vergoeden de kosten van orthope-
dische voorzieningen volledig mits de medische indicatie 
voldoende is. Reumkens Voet & Zorg regelt de machtiging 
voor u en daarmee ook de betaling door uw zorgverzeke-
raar. U hoeft zelf niets te betalen.

Drie maanden na levering van de eerste orthopedische 
voorziening mag u volgens de machtigingsvoorwaarden 
van de zorgverzekeraar nog een reservepaar aanvragen. 
Kinderen jonger dan 16 jaar komen elke 9 maanden in aan-
merking voor de nieuwe orthopedische voorziening. 

Controle

Het is goed om te weten of de de orthopedische voorzie-
ning u bevalt. Daarom controleren we na een tijdje of alles 
in orde is. 
De eerste controle vindt plaats na 2 tot 3 maanden, de 
tweede check doen we na 12 tot 15 maanden. Hiervoor 
krijgt u een schriftelijke uitnodiging van ons. 

Levertijd

De levertijd van orthopedische voorzieningen aan confec-
tieschoenen is gemiddeld 2 weken na machtiging van de 
zorgverzekeraar. 

Garantie & klachten

U heeft 3 maanden garantie op de functionaliteit van de 
orthopedische voorziening. Voor het gebruikte materiaal 
is dat 6 maanden. Kosten voor gebreken, ontstaan door 
onzorgvuldig gebruik of door veranderingen aan de voe-
ten in de garantieperiode zijn voor uw eigen rekening. Er-
varing wijst uit dat bij normaal gebruik u de orthopedische 
voorziening minimaal 15 maanden kunt dragen. Hierop is 
ook het verstrekkingstermijn afgestemd van de zorgverze-
keraar.
Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over het gele-
verde product. Dan zoeken we natuurlijk samen naar een 
oplossing. Is die oplossing in uw ogen nog niet afdoende 
vul dan ons klachtenformulier in, verkrijgbaar op onze ves-
tigingen. U kunt ook de geschillencommissie van SEMH 
raadplegen.

Kwaliteit? Onze zorg!

Reumkens Voet & Zorg staat voor kwaliteit en service. We 
zijn ISO-9001-2008 gecertificeerd en zijn erkend SEMH- 
leverancier. Het betekent dat al onze medewerkers gewend 
zijn te werken volgens de meest recente kwaliteitsnormen 
in de branche. U krijgt niet alleen een passend product, we 
zijn ook alert op de voortgang van uw dossier, onze service 
en nazorg. Heeft u nog suggesties hoe we ons werk beter 
kunnen doen? Laat het ons weten! 
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