Locatie Heiloo
Openingstijden

Locatie Alkmaar
: Mamma Care
Locatie Velserbroek: alle producten

Locatie Heiloo
Auto:
Vanuit Alkmaar Kennemerstraatweg N203 richting
Heiloo, na Heilooër bos rechts, Kerkelaan in, over
spoor linksaf, Westerweg in, na 250 meter aan de
linkerkant is Orthopedie-Techniek Heiloo.

Maandag t/m Vrijdag:
8:30 uur tot 16:30 uur
Zaterdag en Zondag:
gesloten
Adres

: Westerweg

88a

Tel

: 072 – 533 58 62

Fax

: 072 – 533 72 34

E-mail

: info@otheiloo.nl

1852 AK Heiloo

Informatiefolder

Enkel-Voet Orthese

Openbaar vervoer/trein:
U gaat vanuit station Stationsweg in rechtsaf.
Steekt de Zeeweg over en gaat de Westerweg in.
Vanaf het station Heiloo is het ± 20 min. lopen.
Bus: nr.167
Vanaf halte Kennemerstraatweg gaat u de Kerkelaan in.
Verder: zie uitleg ’auto’.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt
u ons altijd bellen op het centrale
Alkmaar

nummer

Therapeutisch
Elastische kousen
Steunzolen

OTHeiloo
Egmond

(Sport)bandages
Korsetten
Orthesen
Uitgeest

Prothesen

Helpt u weer op weg!

Borstprothesen
Tel: (072) 5335862
6-3-2011 OTH EVO

Enkel Voet Orthese

Aanmeten van de orthese

Zaken die aandacht vragen

Medische indicatie

In de meeste gevallen wordt een orthese
voorwaarden. Tevens
zijn arts
er individuele
garantie
voorgeschreven
door een
of specialist.
Met
voorwaarden
de zorgverzekeraar.
de
verwijzing met
is het
mogelijk om een (eerste)

◊ De orthese kan het best gedragen

Met deze folder willen wij u zo volledig
mogelijk

verschillende

afspraak te maken voor het aanmeten van een

facetten van de Enkel Voet Orthese. Een

orthese. Naar gelang het soort orthese vergt het

enkel-voetorthese is een hulpmiddel. Een

aanmeten meer of minder tijd. In veel gevallen is

orthese voor mensen, bij wie veelal de

het mogelijk gebruik te maken van confectie-

voetheffers verzwakt zijn of in zijn geheel

orthesen,

niet goed meer functioneren.

geleverd worden.

informeren

over

maat-orthese,

Soorten ortheses
Er zijn verschillende soorten EVO’s. Deze
verschillen in het gebruikte materiaal en
de mate van ondersteuning. De meest
gebruikte

orthesen

kunststof

en

Hierdoor

wordt

veren
de

zijn

gemaakt

gedeeltelijk
patiënt

deze

van
mee.

enerzijds

kunnen

vrijwel

altijd

direct

Wordt er gekozen voor een

dan

zal

er

uitgebreid

maat

genomen dienen te worden. Veelal wordt het
lichaamsdeel gegipst om een mal te creëren.
Verder

worden

allerlei

maten

van

het

lichaamsdeel opgemeten om in een later stadium
tot een perfecte pasvorm te komen.

worden in een schoen met een hakhoogte
tussen 1,5 en 2,5 cm.
Als u nieuwe schoenen koopt is het aan te
bevelen hierop te letten en indien mogelijk
de orthese tijdens de koop in de schoen te
passen.

◊ Schoenen met een vetersluiting of
klittenband hebben de voorkeur.

◊ In de meeste gevallen kunt u een
binnen zool uit de schoen verwijderen om
zo

de

dikte

van de

orthese

zool

te

compenseren. Soms is het noodzakelijk

Maken van de orthese

geholpen bij het optillen van het voorste

Orthesen zijn op te splitsen in maat-, semi-

gedeelte

om

de

niet

verhogen

aangedane
om

de

zijde

iets

doorzwaai

te
te

enkel-

confectie- en confectie orthesen. Een maat-

voetorthese wordt veelal in de schoen

orthese wordt geheel naar maten van de klant

gedragen. Daarnaast zijn er EVO’s met

gemaakt. In veel gevallen zal een gipsmodel

◊ Let er altijd op dat de voorvoet tijdens

een

worden genomen van het lichaamsdeel. Bij een

het afwikkelen voldoende ruimte heeft.

semi-confectie

Doorgaans

van

scharnier

enkelgewricht.

de

ter
Deze

voet.

De

hoogte
laten

van
wat

het
meer

orthese

worden

aangebracht

en

nog
de

kleine

beweging toe en zijn daarom dynamischer

aanpassingen

dan de rigide, kunststof EVO’s.

orthese wordt direct afgeleverd na het aanmeten.

confectie-

Levertijd

Gebruikstermijn
Voor orthesen geldt 24 maanden.

De levertijd van een eerste voorziening na het

Bovenstaande termijn heeft betrekking op

aanmeten is, afhankelijk van het type voorziening,

totaal nieuwe orthesen, tussentijdse

maximaal 3 weken. De instrumentmaker zal u

reparaties vallen hier niet onder.

informeren over de exacte levertijd. Reparaties

Garantie

aan hulpmiddelen worden, op afspraak, doorgaans

Levering geschiedt onder de bij de Griffie
der

Arrondissementsrechtbank

Haag

gedeponeerde

te

Den

algemene

direct afgehandeld.

Patiënte belangenorganisaties
www.handy-wijzer.nl

vergemakkelijken.

is er een schoenmaat extra

nodig om de voet met de EVO in de
schoen te plaatsen.

◊ Controleer vooral in het begin de huid
op verkleuringen, nadat u de orthese heeft
gedragen. Blijft een verkleuring langer dan
vijftien minuten of heeft u pijn door de
orthese, neem dan direct contact op met
Orthopedie-Techniek

voor

een

afspraak.

www.ango.nl

Www.semh.info
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Orthopedie-Techniek Heiloo B.V.

controle

