
Sandalen
Draag sandalen als je binnen bent. Ze beschermen je als 
je je voet stoot of op iets scherps stapt. Sandalen moeten 
stevig aan de voet zitten en bij voorkeur een dikke zool 
hebben. 

Wandelschoenen
Draag wandelschoenen als u buiten wandelt en uw voeten 
de beste steun en comfort wilt geven. 

Afgeronde zool
Een afgeronde zool zorgt ervoor dat de stap naar voren “rolt” als u 
loopt, waardoor de gewrichten van de voet minder worden belast. 
De zool kan zowel bij de voorvoet als bij de hiel afgerond zijn, wat 
standaard is bij wandelschoenen. De zool moet in de hiel ongeveer  
1 cm dikker zijn dan in de voorvoet. 

Torsiesijve zool
De zool van de schoen moet torsiestijf zijn en alleen buigbaar 
bij het teengewricht. Dit geeft uw voet een stabiele basis en kan 
voorkomen dat u uitglijdt. Probeer de zool te draaien en te bui-
gen om de stabiliteit te beoordelen (er moet veel weerstand zijn). 

Schoenen en inlegzolen



Stabiele hielkap
Om de voet en de enkel stabiliteit te geven, moet de schoen 
een stabiel hielcontrefort en een brede zool hebben. Knijp in de 
hielkap om de stabiliteit te beoordelen. 

Inlegzool 
Als u inlegzolen gebruikt, is het belangrijk dat de schoen een uit-
neembare binnenzool heeft, anders kan de schoen te strak zitten. 

Vetersluiting of klitteband
Het is belangrijk dat de schoen goed past. Vetersluiting 
verdient de voorkeur, maar klittenband kan ook een goede 
optie zijn. Lage wreef, d.w.z. de vetersluiting gaat ver naar 
voren op de schoen, maakt het makkelijker om in en uit de 
schoen te stappen. 

Als je nieuwe schoenen koopt 
Voel met uw hand aan de binnenkant van de schoen en 
controleer op scherpe naden of randen. De schoen moet 
ongeveer 1 cm langer zijn dan de langste teen. Vergeet 
niet dat schoenen verbruiksartikelen zijn en dat versleten 
schoenen moeten worden vervangen. 

Schoenen en inlegzolen

Om het ontstaan van zweren te voorkomen, is het belangrijk uw voeten te ver-
zorgen! Zorg goed voor jezelf. 
Draag altijd schoenen of slippers als u staat of loopt, zelfs binnenshuis. 
Controleer altijd of de binnenkant van uw schoen vrij is van kiezels en steentjes 
voordat u hem aantrekt.


