Orthopedie-Techniek Heiloo

Inlays / Steunzolen

Levertijd en gebruikstermijn

Het kwaliteitskeurmerk van Bewegingsvisie betekent

Orthopedie-Techniek Heiloo maakt deel uit van Bewegingsvisie,

Inlays, ook wel steunzolen genoemd, zijn losse inlegzolen die

Steunzolen zijn binnen vijf werkdagen gereed. Bij normaal ge-

passie voor:

een groep van samenwerkende ondernemers, die hulpmiddelen

zorgen voor een betere drukverdeling en het ontlasten bepaalde

bruik wordt voor de steunzolen een gebruikstermijn van 1 jaar

levert en een persoonlijke aanpak hoog in het vaandel heeft

delen van de voet. Veel lichamelijke klachten vinden hun oorsprong

gegarandeerd.

staan. We richten ons daarom in de eerste plaats op uw

in de plaatsing van de voeten. Het meest bekend is het gebruik

behoefte en zorgvraag. Dat betekent dat u bij Bewegingsvisie

van inlays bij platvoeten. Maar ook bij klachten in de enkel, knie of

Patiëntenorganisaties

Alle zorgconsulenten die klanten te woord staan zijn deskundig

verzekerd bent van het meest geschikte hulpmiddel en optimale

rug kunt u veel baat hebben bij het gebruik van inlays. Inlays zijn er

Naast de informatie die u van ons krijgt, zijn er patiënten be-

en hebben alle diploma’s gehaald die nodig zijn om klanten het

begeleiding.

voor diverse doeleinden en kunnen worden gemaakt van

langenorganisaties die u mogelijk nog meer informatie kunnen

juiste advies te geven en vakinhoudelijk met verwijzers te

hoogwaardige materialen die comfortabel aanvoelen, bijvoorbeeld

bieden. We kennen uw speciﬁeke situatie, waardoor wij u

overleggen. Wij kiezen bewust voor vakmensen met passie

kurk, kunststof of metaal. Inlays moeten individueel op uw voeten

kunnen verwijzen naar de juiste patiëntenorganisatie.

voor het vak en stimuleren persoonlijke ontwikkeling door het

Vakmanschap & ambacht
Best opgeleide vakmensen

volgen van opleidingen en masterclasses.

worden aangepast. Orthopedie-Techniek Heiloo maakt daarom
altijd inlays die precies bij u passen. Inlays kunnen n bijna alle

Vragen, klachten of problemen

confectieschoenen gedragen worden.

Heeft u vragen, klachten of problemen, die te maken hebben

State of the art werkplaatsen

met uw steunzolen, dan kunt u altijd bij Orthopedie-Techniek

Een Bewegingsvisie werkplaats is ingericht met moderne

Enkele gebruikstips

Heiloo terecht. Wij geven u direct telefonisch advies, of maken

machines die beschikken over de allerlaatste technieken en

• Haal uw inlays na het dragen uit uw schoenen, zodat ze goed

desgewenst een afspraak. Neem in ieder geval altijd contact

mogelijkheden om een optimaal product te kunnen maken.

op wanneer u het idee heeft dat de pasvorm van uw inlays niet

Omdat het maken van een orthopedisch hulpmiddel mensen-

meer optimaal is. Omdat Orthopedie-Techniek Heiloo kwaliteit

werk is, is een Bewegingsvisie werkplaats een veilige werk-

en een persoonlijke benadering hoog in het vaandel heeft

plaats. Wij nemen veiligheidsvoorschriften uiterst serieus en zijn

staan, is veel aandacht besteed aan onze klachtenprocedure

zuinig op onze mensen.

kunnen luchten.
• Leren inlays kunt u het beste af en toe met kleurloze leercrème
verzorgen. Goed onderhoud verlengt de levensduur.
• Het is belangrijk dat u zorgt voor goed passende schoenen.
Liefst met een veter- of klittenbandsluiting, zodat uw voet niet

en

een

onafhankelijke

klachtencommissie.

Orthopedie-

kan schuiven of slippen in de schoen.

Techniek Heiloo informeert u hierover bij het intakegesprek.

Alleen de beste materialen
Een leverancier van Bewegingsvisie voldoet aan de gestelde

• Bespreek met ons welke hakhoogte voor u het meest geschikt is.
Het kwaliteitskeurmerk van Bewegingsvisie!

norm. We werken alleen met de beste materialen. Iedere

zakje verpakken en 24 uur in de diepvriezer bewaren. De

Het keurmerk van Bewegingsvisie garandeert u dat u een

leverancier van Bewegingsvisie levert louter A-merken en hun

bacteriën die de geur veroorzaken gaan dan dood en daarmee

kwaliteitsproduct in handen heeft. Het is een hulpmiddel dat

producten moeten voldoen aan de eisen die wij aan onze

verdwijnt ook de geur.

gemaakt is volgens de hoge kwaliteitsnormen van Bewegings-

producten stellen.

• Als de inlays vervelend gaan geuren, kunt u ze in een plastic

visie. Betrokkenheid en oprechte aandacht voor onze klanten,
Vergoeding door uw zorgverzekering

maar ook vakmanschap en liefde voor het ambacht zijn belang-

Technologie & kennis

Inlays worden niet standaard vergoed vanuit uw zorgverzekerings-

rijke uitgangspunten van waaruit we werken. De unieke kwaliteit

Onderlinge kennisdeling

pakket. In uw polisvoorwaarden kunt u terugvinden welke regels uw

van onze producten kenmerkt zich door passie voor het vak en

De samenwerking van de Bewegingsvisie vakmensen onder-

zorgverzekering hanteert. Orthopedie-Techniek Heiloo kan u ook

dat zie je terug in onze hulpmiddelen.

ling garandeert een maximale kennisoverdracht. Het niveau
tillen we hiermee continu naar een hoger peil.

adviseren. Als u in aanmerking komt voor een bijdrage, dan kunt u
de factuur die u van ons krijgt, bij uw zorgverzekering declareren.

Wij staan in voor al onze producten - dat onderstrepen we met
ons unieke Bewegingsvisiekeurmerk!

Toepassen van de modernste technologie

Vestigingen van Orthopedie-Techniek Heiloo en andere leden van

Let op

Nieuwe technieken maken het mogelijk nieuwe producten te

Bewegingsvisie

U dient rekening te houden met een eventueel openstaand saldo

ontwikkelen en bestaande hulpmiddelen te verbeteren.

van uw eigen risico.

Bewegingsvisie werkt samen met hogescholen en de industrie.
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Een leven lang leren

U kunt bij Orthopedie-Techniek Heiloo terecht voor:

Ons vak verandert continue dankzij technologische ontwikke-

- orthesen

lingen. Bewegingsvisie stimuleert daarom bij- of nascholing om

- prothesen

op veranderingen in te kunnen blijven spelen. Het volgen van

- borstprothesen

1. Naar de specialist

opleidingen, maar ook het deelnemen aan minisymposia en

- aangepaste lingerie en badmode

Uw arts of medisch specialist stelt een

masterclasses vergroot de kennis van al onze vakmensen.

- steunzolen

diagnose en verwijst u door naar Orthopedie-

- therapeutische elastische kousen (steunkousen)

Techniek Heiloo.

Mens & regio

De juiste weg naar de optimale oplossing

Inlays / Steunzolen

- korsetten

Persoonlijke benadering, dichtbij
De vakmensen van Bewegingsvisie willen alleen het allerbeste

Orthopedie-Techniek Heiloo

2. Naar Orthopedie-Techniek Heiloo

voor elke klant. Daarin gaan we ver. Binnen de mogelijkheden

Heiloo • Westerweg 88a • 072 533 58 62

- Wij gaan samen met u op zoek naar de optimale inlays, via de

gaan we voor de optimale oplossing. We steken tijd in een

Alkmaar • Kennemerstraatweg 71

persoonlijke relatie met onze klanten. Bovendien organiseren
we spreekuren in dorpen en steden, dichtbij de klant.

volgende stappen:
- Wij nemen uw maat op met een blauwdruk, schuimafdruk,

www.otheiloo.nl

gipsafdruk of een 3D-scan.
- Wij stemmen samen met u de keuze voor het soort inlays af.

We kennen de klant en diens hulpvraag

Orthopedie-Techniek Heiloo maakt deel uit van Bewegingsvisie

- U komt uw inlays passen, eventueel worden ze bijgesteld.

Als we weten wie de mens achter de klant is, kunnen we

info@bewegingsvisie.nl • 085 - 401 95 51

- Wanneer uw inlays optimaal zijn, levert Orthopedie-Techniek

optimaal inspelen op het gewenste eindresultaat, dat past bij

www.bewegingsvisie.nl

de persoonlijke leefstijl van de klant.

Heiloo deze binnen maximaal vijf werkdagen deﬁnitief af.
- Als u in aanmerking komt voor een bijdrage, dan kunt u de
factuur die u van ons krijgt, bij uw zorgverzekering declareren.

We kennen de regionale zorgverlener/verwijzer
Bewegingsvisie kent de verwijzers en specialisten in de regio
waar de klant woont. We hebben in steden en dorpen spreek-

3. Evaluatie

uren met artsen, specialisten en fysiotherapeuten en zijn

We vinden het belangrijk om van tijd tot tijd te bekijken of uw

onderdeel van multidisciplinaire teams in diverse revalidatie-

hulpmiddel nog goed voldoet en wat uw ervaringen zijn. Samen

centra in Nederland.

met Orthopedie-Techniek Heiloo maakt u hierover afspraken.

Meer weten?
Voor meer informatie of vragen kunt u uiteraard contact met ons
opnemen. Onze contactgegevens vindt u op het contactblad of kijk

Persoonlijk in orthopedie

op onze website voor de dichtstbijzijnde vestiging bij u in de buurt:
www.otheiloo.nl
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