Onze vestigingen

Meer informatie?
Surf naar onze website of neem contact op met één van onze verstrekkers.
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Orthopedische Schoenen
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“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 € 36,00 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 € 143,88 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 € 179,82 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.

