
 
Verbandschoenen

Venlo (hoofdvestiging)
Hagerhofweg 16
5912 PN  Venlo

Belfeld
Julianastraat 21
5951 CG  Belfeld
(Van Lier Schoenen)
 
Helden Panningen
Steenbakkersstraat 6
5981 WT  Helden-Panningen
(Medisch Centrum Pantaleon)
 
Neer
Engelmanstraat 6
6086 BC  Neer
(Synergie Fysiotherapie & Fitness)
 
Roggel
Kerkstraat 20b
6088 EG  Roggel
(Gezondheidscentrum Roggel)

Venray
De Wieënhof 5
5802 EZ  Venray
(Medisch Centrum de Wieënhof)

Venray
Langstraat 54
5801 AE  Venray
(Knooppunt Centrum voor Gezondheid)

Correspondentieadres 
Hagerhofweg 16
5912 PN  Venlo

Afsprakenlijn
077-351 72 58

info@reumkensvoetenzorg.nl
www.reumkensvoetenzorg.nl

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 specifi eke 
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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VERBANDSCHOENEN



U heeft verbandschoenen nodig

Als u geopereerd bent aan uw voeten en deze nog in het 
verband zitten, of als u wegens oedeem (met dreiging tot 
wondjes) geen schoenen kunt dragen, zijn verbandschoe-
nen de oplossing. Verbandschoenen is een verzamelnaam 
voor verschillende soorten tijdelijke schoenen. Het gaat 
daarbij om confectie verbandschoenen, die in verschillen-
de uitvoeringen leverbaar zijn; bijvoorbeeld in verschillen-
de breedte- en hoogtematen. Ook kan het gaan om spe-
ciale uitvoeringen met ‘zwevende’ tenen of uitsparingen 
voor de hiel. Reumkens Voet & Zorg levert verbandschoe-
nen van de merken Pulman, Somas en Bikamon. 
Indien confectieverbandschoenen ontoereikend zijn, of 
uw voetproblemen niet op te lossen zijn in confectiever-
bandschoenen, dan kunnen we speciale verbandschoenen 
leveren. We gaan dan over tot het leveren van Voorlopig 
Orthopedische Schoenen (VLOS). Meer informatie over dit 
specifieke product krijgt u van uw behandelaar.

Aanvraagprocedure

1.  Uw behandelend arts (orthopedisch chirurg, revalida-
tiearts, reumatoloog, dermatoloog of huisarts), schrijft 
een verwijzing uit met medische indicatie. Hiermee 
zorgt u ervoor dat het merendeel van de kosten door de 
zorgverzekeraar worden vergoed. Daarna maakt u een 
afspraak bij Reumkens Voet & Zorg. Mocht u om medi-
sche redenen niet in staat zijn op één van onze adres-
sen 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 voetproblemen en uw wen-
sen. Daarna doen we het uitgebreide voetonderzoek.

3.  Tijdens het voetonderzoek bepalen we welke verband-
schoen de meest geschikte is.

4.  Indien de verbandschoen op voorraad is kunt u deze di-
rect mee naar huis nemen, Reumkens Voet & Zorg zorgt 
voor de afhandeling met uw zorgverzekeraar

Vergoedingen

Zorgverzekeraars vergoeden doorgaans de kosten van uw 
verbandschoenen, mits ze de maximale vergoeding niet 
overschrijden. Om voor vergoeding in aanmerking te ko-
men is een verwijzing van de behandelend arts meestal 
noodzakelijk.

Inlopen en onderhoud

De eerste tijd kunnen uw verbandschoenen vreemd aan-
voelen. U bent deze immers nog niet gewend. Het is daar-
om raadzaam uw verbandschoenen gefaseerd in te lopen 
en de eventuele (operatie) wonden die u heeft goed onder 
controle te houden (zelf en eventueel bij uw arts). Indien er 
nog problemen of klachten zijn neem dan contact op met 
Reumkens Voet & Zorg. Verbandschoenen vragen weinig 
tot geen onderhoud. Het is wel raadzaam om ze geregeld 
te laten luchten. U kunt uw verbandschoenen uitwassen 
op 40 graden in de wasmachine. Vergeet niet om na het 
wassen de schuimrubber mallen erin te plaatsen om de 
goede vorm te behouden.

Levertijd

De levering van verbandschoenen is doorgaans uit voor-
raad, waardoor de levertijd zeer kort is.

Garantie & Klachten

U heeft 3 maanden garantie op de pasvorm en het ge-
bruikte materiaal van uw verbanschoenen. Kosten voor 
gebreken, ontstaan door onzorgvuldig gebruik of door ver-
anderingen aan de voeten in de garantieperiode zijn voor 
uw eigen rekening. Het kan voorkomen dat u niet tevreden 
bent over het geleverde product. Dan zoeken we natuurlijk 
samen naar een oplossing. Is die oplossing in uw ogen niet 
afdoende vul dan ons klachtenformulier in, verkrijgbaar op 
onze vestigingen. U kunt ook de geschillencommissie van 
de SEMH raadplegen. 

Kwaliteit? Onze zorg!

Reumkens Voet & Zorg staat voor kwaliteit en service. We 
zijn ISO-9001-2008 gecertificeerd en zijn erkend SEMH-le-
verancier. 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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