Bijzonder in samenwerking
Wij werken nauw samen met uw andere voetspecialisten
en denken graag samen met hen na over de beste
oplossing voor uw voeten.
Vaak zit de oplossing niet bij één voetspecialist maar zit de
oplossing in de combinatie van verschillende therapieën
en expertises. Door samen te werken en gebruik te maken
van elkaars mogelijkheden kunnen we u de beste voet- en
schoenzorg bieden die er is.
Zo werken wij ook veel samen met de podotherapeuten
in onze regio. Daardoor kunnen we betere, mooiere en
fijnere schoenen voor u maken, meer denkend vanuit
de podotherapie en daarmee een zo licht mogelijke
voorziening proberen te maken.
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Is het voor u lastig om naar ons toe te komen?
Geen punt, in dat geval komen wij graag bij u aan huis.

Wij willen dat mensen hun orthopedische schoenen
met hetzelfde gevoel aantrekken als iemand die gewone
schoenen draagt: het zijn gewone schoenen en ik kan
vandaag niet zonder. Orthopedische schoenen van
Shoemedics zijn schoenen die u met hetzelfde comfort
draagt als iemand die op een gewone dag zijn gewone
schoenen aantrekt. Onze schoenen vallen op door er
gewoon uit te zien.

Waarom Shoemedics
In de wereld van de orthopedische schoenen zijn de
keuzes tegenwoordig onbegrensd. Het is al lang niet meer
de schoen van 20 jaar geleden. Niet alles wat mogelijk is,
is vanzelfsprekend mooi. Hierin denken wij met u mee.

Wij houden de mode en trends in de gaten en luisteren
naar wat uw wensen zijn. We nemen u mee in die
onbegrensde wereld van de orthopedie en brengen
een advies uit dat aansluit bij uw wensen. Schoenen
ontwerpen en maken is een vak en vraagt een
gedetailleerde blik.
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Gewoon bijzondere schoenen

Een orthopedische schoen van Shoemedics is
een schoen die u met hetzelfde comfort draagt
als iemand die op een gewone dag zijn gewone
schoenen aantrekt. Onze schoenen vallen op door
er gewoon uit te zien.

Een overzicht van onze schoenoplossingen
OSA
Orthopedische schoenen type-A zijn volledig op uw
voet gemaakte schoenen. Er worden leesten van uw
exacte voetmaat gemaakt. Deze leest is de basis voor uw
schoenen. De keuze in modellen is onbeperkt zolang deze
het doel van de schoenen ondersteunen. Heeft u een foto
van mooie schoenen, neem deze dan mee. We overleggen
met u in hoeverre we deze schoenen kunnen namaken,
zonder dat de functionaliteit die uw voeten nodig hebben
verloren gaat.

OSB
De orthopedische schoenen type-B zijn schoenen die we
leveren op basis van uw exacte voetmaten. Deze maten
zijn niet te krijgen in gewone confectieschoenen. Bij het
maken van de schoenen wordt rekening gehouden met de
ruimte voor een voetbed. Dit voetbed wordt op maat voor
uw voet gemaakt.

OVAC
De term OVAC staat voor orthopedische voorziening aan
een confectieschoen. Denk hierbij aan afwikkelingen,
zoolverstijvingen of hak/ zoolverhogingen onder uw eigen
confectieschoenen. Niet elke schoen is echter geschikt
voor een OVAC. Onze orthopedisch schoentechnicus kan u
adviseren en u doorsturen naar een goede schoenwinkel.

We hebben keuze uit vele merken schoenen zoals: Durea,
Gijs, Tom-schoenen, Nimco, Piedro en Dr. Comfort.

VLOS of verbandschoenen
Een VLOS (voorlopige orthopedische schoen) is een
volledige maatschoen die snel geproduceerd wordt.
Hij wordt in gezet bij ernstige of acute voetproblemen
die niet kunnen wachten. Dit zijn niet de mooiste maar
wel de meest functionele schoenen voor dat moment.
Na een VLOS kan er een definitieve oplossing worden
gemaakt voor uw voetprobleem waarbij weer alle rekening
gehouden wordt met hoe de schoenen eruit gaan zien.
Aangepaste veiligheidsschoen
Draagt u op uw werk gecertificeerd veiligheidsschoeisel?
Dan kunnen we deze volledig op maat maken.
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