Onze vestigingen / Nos localités
Meer informatie?

Maatwerk

Surf naar onze website of neem contact op met één van onze verstrekkers.

Plus amples informations ?

Orthopedische schoenen

Visitez notre site web ou prenez contact avec un de nos prestataires.

| VIGO We�eren |
Biezeweg 13
9230 We�eren
09 292 20 00

| VIGO Brussel |
Zone1, Researchpark 10
1731 Zellik
02 467 15 11

| VIGO Leuven |
Interleuvenlaan 60
3001 Heverlee
016 40 60 50

| VIGO Antwerpen |
Herentalsebaan 414 - 416
2100 Deurne
03 322 66 99

| VIGO Antwerpen Zuid |
Boomsesteenweg 135
2610 Wilrijk
03 440 69 87

| VIGO Genk |
Vaartstraat 4
3600 Genk
089 32 91 50

| VIGO Turnhout |
Steenweg op Oosthoven 92
2300 Turnhout
014 45 43 00

| VIGO Tienen |
Leopoldvest 58
3300 Tienen
016 81 13 80

| VIGO Gasthuisberg |
Herestraat 49
3000 Leuven
016 74 15 67

| VIGO Sterrebeek |
Mechelsesteenweg 333
1933 Sterrebeek
02 759 92 17

| VIGO Hasselt |
G. Verwilghensingel 4
3500 Hasselt
089 32 91 50

| VIGO Pellenberg |
Weligerveld 1
3212 Pellenberg
016 74 15 67

| VIGO Roeselare |
Diksmuidsesteenweg 93
8870 Izegem
051 43 11 00

| VIGO Kortrijk |
Groeningelaan 10
8500 Kortrijk
056 25 61 87

| VIGO winkel Gent |
Maaltebruggestraat 288 B1
9000 Gent
09 222 70 66

| VIGO Gent |
Zwijnaardsesteenweg 488
9000 Gent
09 292 21 88
| VIGO Namur |
Av. du Prince de Liège 174
5100 Jambes
081 74 28 31

| VIGO Bruxelles |
Zone1, Researchpark 10
1731 Zellik
02 467 15 11

info@vigogroup.eu | www.vigogroup.eu

|

“Uw schoenen op maat
Orthopedische schoenen zijn volledig op maat gemaakte schoenen voor personen met een
voetafwijking. Deze schoenen zijn dus uniek en volledig afgestemd op uw noden en wensen.
In de schoen bevindt zich steeds een steunzool aangepast aan uw voeten. De schoenen en
steunzolen zorgen samen voor een optimale correctie en comfort tijdens het stappen.

Wie heeft recht op orthopedische schoenen?

Orthopedische schoenen moeten worden voorgeschreven door een geneesheer-specialist.
Een voorschrift van de huisarts voldoet niet! Indien u een voorschrift heeft van een geneesheerspecialist komt u, mits een goedkeuring, in aanmerking voor een terugbetaling via de mutualiteit
of de verzekering.

Hoe verloopt het productieproces?

Het maken van een paar orthopedische schoenen is een arbeidsintensief proces
waarbij we streven naar een levertermijn van 8 weken. Wanneer u een orthopedische
schoen laat maken voorzien we 3 consultaties:  

1. De maatname
Tijdens de maatname worden verschillende metingen uitgevoerd en wordt er een gips
genomen van uw voeten. Onze techniekers maken uw leesten en steunzolen met behulp
van een 3D-computersysteem.
Daarna worden deze met onze eigen freesmachine vervaardigd.
2. De pasfase
Door middel van een passchoen wordt de stand van de voet gecontroleerd en eventueel
gecorrigeerd waar nodig. Rekening houdend met deze aspecten zullen onze techniekers
een paar schoenen vervaardigen dat voldoet aan uw noden en wensen. Zij helpen u
bovendien graag bij het combineren van kleuren en het kiezen van een model.
Bij VIGO vindt u een uitgebreid aanbod van mooie en moderne schoenen en dit in de
nieuwste materialen. Wij volgen immers de mode op de voet.
3. Het afleveren
Bij het leveren van de schoenen worden deze kort getest. U loopt uw schoenen best
een drietal weken in. Aarzel niet om ons te contacteren bij eventuele problemen. Wij
passen uw schoenen aan tot ze perfect passen.

Hoe verloopt de aanvraag procedure?
Goedkeuring mutualiteit/verzekering
Voor we kunnen starten met de productie van de schoenen hebben we de goedkeuring nodig van uw
mutualiteit of uw verzekering. Na een eerste informatief gesprek doen wij de aanvraag, waarna u zult
worden opgeroepen voor een medische controle. Het is de medisch adviseur van uw mutualiteit of
verzekering die na deze controle beslist of u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming.
Hoeveel bedraagt de tussenkomst?
Een paar orthopedische schoenen is een dure investering, maar gelukkig neemt uw mutualiteit het grootste
deel voor haar rekening. Bij een verzekering is dit nog een aparte procedure, hiervoor kunt
u zich best bij de verzekering zelf informeren. Er zijn drie categorieën waaronder wij uw schoenen
kunnen aanvragen.
Deze zijn afhankelijk van uw voetafwijking:
1. Categorie A (zware aandoening; bv. reumatoïde-artritis, enkel-artrose,… )
In deze categorie betaalt u zelf € 36,40 en de overige kost wordt gedragen door de mutualiteit.
• <18 jaar: om de  9 maanden recht
• >18 jaar: om de 12 maanden recht
2. Categorie B (lichte aandoening; bv. extreme platvoeten, hallux valgus,… )
In deze categorie betaalt u zelf € 145,50 en de overige kost wordt gedragen door de mutualiteit.
• <18 jaar: om de  9 maanden recht
• 18 – 65 jaar: om de 12 maanden recht
• >65 jaar: om de 24 maanden recht
3. Categorie C (schoenen voor een orthopedisch apparaat)
In deze categorie betaalt u zelf € 181,84 en de overige kost wordt gedragen door de mutualiteit.
De hernieuwingstermijn is dezelfde als bij categorie B.  
Het is de afleverdatum die telt als start van de nieuwe hernieuwingstermijn en dus niet de aanvraagdatum.

