
 

 
 

 

Voorlopig orthopedische schoenen    
 

Voorlopig orthopedische schoenen worden volledig op maat gemaakt en zijn bedoeld voor tijdelijk 

gebruik. Bijvoorbeeld na een operatie, bij wonden aan de voeten. Met voorlopige orthopedische 

schoenen kunt u herstellen en weer gaan lopen. 

Verwijzing nodig? 

U heeft een verwijzing nodig van een medisch specialist. Meestal worden voorlopig orthopedische 

schoenen voorgeschreven tijdens een opname of afspraak in het ziekenhuis. De orthopedisch 

schoentechnicus is vaak bij de afspraak aanwezig.  

Aanmeten 

Het aanmeten gebeurt meestal tijdens de opname of uw bezoek aan het ziekenhuis. De 
schoentechnicus neemt de maten op en maakt afdrukken van uw voeten. Hij maakt direct een 
vervolgafspraak met u om te komen passen. 
 
Passen 

Een week na de eerste afspraak komt u passen. U krijgt dan zogenaamde passchoenen aan. Dit zijn 

schoenen gemaakt van doorzichtig plastic. Zo kan de schoentechnicus bekijken of de maten goed 

zijn.  De pasafspraak duurt ongeveer 30 minuten. De schoentechnicus maakt een vervolgafspraak 

met u voor het ophalen van de schoenen.  

Schoenen ophalen 

Een week na de pasafspraak zijn uw schoenen klaar en kunt u ze ophalen. U past uw schoenen en de 

schoentechnicus controleert of alles naar wens is. Hij informeert u over het inlopen en het gebruik 

van uw nieuwe schoenen.  Deze afspraak duurt ongeveer 30 minuten. 

Controle-afspraak 

Na ongeveer 4 weken komt u voor een controle-afspraak in het ziekenhuis, waarbij de medisch 

specialist en de orthopedisch schoenmaker beiden aanwezig zijn. U wordt hierover gebeld of u krijgt 

een uitnodiging per post thuisgestuurd.    

Kosten en vergoeding 

Voorlopig orthopedische schoenen worden geheel vergoed door de basisverzekering. Wel betaalt u 

een eigen bijdrage. De hoogte ervan wordt jaarlijks vastgesteld. 

Daarnaast kan de zorgverzekering nog een deel van het eigen risico bij u in rekening brengen, 

afhankelijk van de zorgkosten die u al had in dat jaar.  

De rekening voor de eigen bijdrage krijgt u van ons thuisgestuurd of wordt verrekend door uw 

zorgverzekering. Dit verschilt per verzekering.  


