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Facturatie 
Het versturen van de facturen van behandelingen, onderzoeken en hulpmiddelen gaat 
in samenwerking met Infomedics. U betaalt de rekening aan Infomedics en zij betalen 
uw zorgaanbieder. Als u verzekerd bent voor de behandeling rekenen zij, in de meeste 
gevallen, eerst af met uw zorgverzekeraar. Daardoor hoeft u alleen nog de zorg te 
betalen die niet verzekerd is. Voor meer informatie hierover kunt u terecht op 
www.infomedics.nl.

Service
Ieder lichaam reageert anders op een therapie. Het komt soms voor dat de therapie niet 
het gewenste resultaat geeft. Hoe gaan onze podotherapeuten hier mee om?
- Samen met u kijken we of een collega behandelaar hier een aanvulling in kan zijn. 
- Wanneer er eenmaal een therapie is ingezet, wordt er alles aan gedaan om u 

klachtenvrij te krijgen. Echter, afhankelijk van de klacht, kunnen we dit niet altijd 
realiseren. Dit zal dan door de podotherapeut met u besproken worden. 

- U betaalt uw bezoeken en hulpmiddelen. Wij werken niet met het no cure, 
 no pay principe.
- Bent u verhinderd? Annuleer uw afspraak dan 24 uur vóór de afspraak. Gaat dat niet 

lukken? Dan moeten we u de kosten van het afgesproken consult in rekening brengen.

Feedback 
De medewerkers van Podotherapie Schuts spannen zich in om de behandeling zo goed 
mogelijk te laten verlopen. Heeft u een tip, klacht of bent u juist tevreden? Laat het ons 
weten via de website www.podotherapieschuts.nl of laat een review achter op onze 
facebookpagina.

ZorgRespons
Om de zorg van onze cliënten te optimaliseren maken we gebruik van een 
klantervaringsonderzoek, genaamd ZorgRespons. U ontvangt een verzoek om een 
vragenlijst in te vullen over uw ervaringen bij uw podotherapeut. Uw deelname aan 
het onderzoek wordt zeer op prijs gesteld. Wilt u dit niet? Geef het door aan uw 
podotherapeut.

‘Er werd vriendelijk een afspraak gemaakt aan de telefoon. De wachttijd voor een
behandeling was erg kort. De behandeling werd kundig en vriendelijk uitgevoerd.

In een nette, schone lichte behandelruimte. Ik ben zeer tevreden’.
Waardering ZorgkaartNederland van Podotherapie Schuts, locatie Heeswijk-Dinther

Pijnvrij
bewegen,
sporten 
en werken

een stap verder zet ten
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een stap verder zet ten

Steunzolen
Wanneer uit het onderzoek blijkt dat u steunzolen nodig heeft, houdt u rekening met de 
volgende adviezen.
- Het wennen aan de steunzolen kan twee tot drie weken duren, hierna moet u zonder 

problemen de gehele dag de steunzool kunnen dragen. Bouw indien nodig het dragen 
van de steunzolen op. Begin met één tot twee uur per dag.

- De levensduur van steunzolen is één tot twee jaar, dit is afhankelijk van meerdere 
factoren zoals aan belasting op de zool, omgang met de zool, de hardheid en beoogde 
functie van de zool.

- Een jaarlijkse controle is raadzaam, indien nodig kan er meestal meteen een 
aanpassing worden gedaan. 

Orthese
Wanneer uit het onderzoek blijkt dat u een orthese 
nodig heeft houdt u rekening met de volgende 
adviezen.
- Het wennen aan de orthese kan ongeveer twee 

tot drie weken duren, hierna moet u de orthese 
zonder problemen de gehele dag kunnen dragen. 
Om blaren en/of irritatie te voorkomen is het 
belangrijk dat u het dragen van de orthese 
opbouwt, begin met één tot twee uur per dag.

- U kunt de orthese voorzichtig schoonmaken 
met lauw water en een beetje handzeep. Droog 
de orthese voorzichtig af of laat drogen. Om de 
orthese goed soepel te houden kunt u deze in een 
bakje met een laagje talkpoeder leggen.

- De levensduur verschilt per orthese; de dikte, 
hardheid en functie van de orthese spelen hierbij 
ook een rol.

Vergoeding
De meeste verzekeraars vergoeden podotherapie geheel of gedeeltelijk vanuit het 
aanvullend pakket. Belangrijk om te weten is dat het eigen risico niet van toepassing 
is bij podotherapie. Controleer zelf goed uw polisvoorwaarden, daarnaast is er een 
overzicht te vinden van de vergoedingen op de website van de Nederlandse Vereniging 
van Podotherapeuten.

Kosten
Wanneer er door de podotherapeut een hulpmiddel wordt voorgesteld en u gaat 
hiermee akkoord, dan wordt dit in rekening gebracht. Ieder lichaam reageert anders op 
een therapie. Hierdoor kan het voorkomen dat het gewenste resultaat niet in een keer 
bereikt wordt. Wanneer dit het geval is zal de podotherapeut zijn uiterste best doen 
samen met u tot een gewenste oplossing te komen.

‘Ik had last van mijn 
knie, met speciale sport 

zooltjes is het fietsplezier 
sterk verhoogd’

Een kostenoverzicht* 
- Bezoeken 
 o Onderzoek € 
 o Controle(s) € 
 o Nabehandeling(en) € 
- Hulpmiddelen 
 o Zooltherapie € 
 o Orthese €
 o Nagelbeugel € 
 o Overige € 

Totaal  €

* Hier kunnen geen rechten aan ontleend worden

Verzorgingstips/onderhoudstips
- Haal de steunzolen aan het eind van de dag uit de schoenen 

om te ventileren. Let op! Leg ze niet op de verwarming of in 
de zon te drogen, ook niet als de zolen vochtig zijn.

- Leren zolen kunt u licht invetten met kleurloze schoen- of 
ledervet. Zolen die niet afgedekt zijn met leer kunt u licht 
afnemen met een vochtige doek.

- Wanneer u last heeft van transpirerende voeten kunt een 
voetenkousje om de zool heen spannen (de opening naar 
beneden).

LET OP: Wanneer u gecertificeerde werkschoenen 
draagt vervalt de certificering op het moment dat de 
podotherapeutische zolen erin gelegd en gedragen worden. 
Er zijn mogelijkheden voor aangepast werkschoeisel/
gecertificeerde zolen. Heeft u hier vragen over, neem contact 
op met uw podotherapeut.

Problemen met

lopen en bewegen? 

Laat ons meedenken 

voor een mogelijke 

oplossing.

‘Na behandeling 
van mijn rug ben ik 
inmiddels terug op 

krachten en kan ik mijn 
werk weer goed doen’
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