
Hoe kom ik aan inlays 
of steunzolen?

Naar uw behandelend arts:
Uw behandelend arts en instrumentmaker 

zoeken meestal samen met u de best mogelijke  

oplossing.

 Het vervolg:
 • Oproep voor maatnemen

 • Maten opnemen

 • Eerste pas

 • Eventuele verbeterpunten uitvoeren

 • Afleveren

Uitzonderingen: 
Voor uitzonderingen kunt u bellen met: 

0900 - 22 55 451

Specifieke informatie kunt u vinden op de site: 

www.bewegingsvisie.nl

Voor algemene informatie:
www.bewegingsvisie.nl

info@bewegingsvisie.nl

0900 - 225 54 51

Onderdeel van Bewegingsvisie zijn:
Van Dinter Orthopedie | Tilburg | 013 - 536 67 01

Van Dinter Den Haag | Den Haag | 070 - 345 35 84

Gardeslen Orthopaedie | Goes | 0113 - 23 30 80

Kamer Orthopedie | Amsterdam | 020 - 613 13 98

Van Lierop Orthopedie | Venlo | 077 - 351 78 16

Van Luijn & Van der Meer Orthopedie | Maarssen | 0346 - 56 11 21

Meijer Orthopedie | Bussum | 035 - 693 62 38

Orthopedie Techniek Heiloo | Heiloo | 072 - 533 58 62

Orthopaedie 2000 | Roermond | 0475 - 32 72 10

Plexus Orthopedie | Rotterdam | 010 - 483 65 89

Guido Schoenen Orthopedie | Vaals | 043 - 306 49 48

Stel Orthopedie | Vries | 0592 - 54 25 55

Vermolen O.M.S. | Wijchen | 024 - 645 31 65

Inlays of steunzolen



Bewegingsvisie,  
persoonlijk in orthopedie
Persoonlijk in orthopedie, dat klinkt mooi, maar wat moet 

u zich daarbij voorstellen? Bewegingsvisie is een groep 

samenwerkende ondernemers, die zich richt op een 

persoonlijk aanpak in orthopedie. We zien onze klanten 

niet als nummer en onderscheiden ons daarin van veel 

concurrenten. We maken het traject voor de aanvraag van 

orthopedische hulpmiddelen overzichtelijk en zorgen voor 

een juiste afstemming op uw behoefte. Op die manier 

verzekert u zich van de beste ondersteuning èn het best 

functionerende hulpmiddel. Persoonlijk in orthopedie 

betekent dat u geholpen wordt op een manier die bij u past.

Wat is een inlay precies?
Een inlay, ook wel steunzool genoemd, is een losse inleg-

zool, die de voeten extra steun geeft of in een betere positie 

dwingt. Veel lichamelijke klachten vinden hun oorsprong 

in de plaatsing van de voeten. Vaak blijkt dan ook dat pijn, 

in de voeten, maar ook op andere plaatsen in het lichaam, 

te verminderen is met inlays. 

Het meest bekend is het gebruik van inlays bij platvoeten. 

Maar ook mensen met andere pijnklachten, zowel in de 

voet als op andere plaatsen in het lichaam, kunnen er veel 

baat bij hebben. Inlays zorgen voor een betere drukverdeling 

en ontlasten bepaalde delen van de voet van druk. In 

bepaalde gevallen kunnen sporters daardoor ook beter 

presteren met inlays.

Inlays kunnen worden gemaakt van verschillende 

materialen, metaal, kurk of kunststof bijvoorbeeld, en zijn 

er voor verschillende doelen. Daardoor is er veel variatie in 

maten en modellen mogelijk. Er zijn bijvoorbeeld halve en 

hele zolen en zogenaamde kuipzolen. Inlays kunnen in uw 

normale confectieschoenen gedragen worden.

Inlays zijn erg persoonlijk en moeten precies op uw voeten 

worden toegesneden. Daarom maken de vakmensen van 

Bewegingsvisie uw inlays op maat in hun eigen ortho-

pedische instrumentmakerij. We maken ze van de 

materialen die het meest geschikt zijn voor uw specifieke 

omstandigheden en voorkeur.

Een inlay moet zijn werk doen bij alle standen van uw 

voeten en uw lichaam tijdens al uw dagelijkse activiteiten. 

Daarom mag een steunzool nooit worden afgestemd op een 

momentopname en maken we meestal meerdere  afdrukken 

van uw voeten.

Hoe gaat de aanschaf van inlays in 
zijn werk?
•  Bij de eerste afspraak maakt u kennis met een van de des-

kundige vakmensen van Bewegingsvisie. We nemen de 

maten van uw voeten op met een blauwdruk, schuim-

afdruk, gipsafdruk of een tekening. Daarna bespreken we 

met u de mogelijkheden van de verschillende modellen 

en materiaalsoorten.

•  Bij de vervolgafspraak testen we de pasvorm van uw inlays 

en brengen we eventueel nog verbeterpunten aan.

Wat is het beste onderhoud voor uw 
inlays?
•  Het is belangrijk dat u uw steunzolen na het dragen uit 

uw schoenen haalt, zodat ze goed kunnen luchten.

•  Leren inlays kunt u het beste af en toe met kleurloze 

leercrème verzorgen. Dat verlengt de levensduur.

•  Het is belangrijk dat u zorgt voor goed passende 

schoenen met voldoende ruimte bij de tenen, zowel in de 

lengte als in de breedte, met een goede hielomsluiting en 

een goede sluiting om uw voet, liefst een veter- of klitten-

bandsluiting, zodat uw voet niet kan schuiven of slippen 

in de schoen. Bespreek met uw instrumentmaker welke 

hak hoogte voor u het meest geschikt is. Te hoge hakken 

hebben in veel gevallen een negatief effect op uw 

klachten. 

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

plastic zakje verpakken en vierentwintig uur in de diep-

vriezer bewaren. De bacteriën die de geur veroorzaken 

gaan dan dood en daardoor verdwijnt de geur.

Hoe werkt de aanvraag bij uw 
verzekeraar?
Inlays zitten niet standaard in het zorgverzekeringspakket. 

U kunt in uw polisvoorwaarden zien of uw zorgverzekeraar 

uw inlays vergoedt. Als u in aanmerking komt voor een 

bijdrage, dan kunt u de factuur die u van Bewegingsvisie 

krijgt, bij uw zorgverzekering declareren.

Wat te doen bij vragen, klachten  
of problemen?
Wanneer u vragen, klachten of problemen heeft, die te 

maken hebben met uw inlays, dan kunt u altijd bij uw 

instrumentmaker van Bewegingsvisie terecht. We geven u 

direct telefonisch advies of maken, als dat nodig is, een 

afspraak voor reparatie of correctie.

Neem altijd contact op met uw instrumentmaker van 

Bewegingsvisie als u het idee heeft dat de pasvorm van uw 

inlays niet goed meer is. 

Bewegingsvisie heeft een standaard klachtenprocedure, uw 

instrumentmaker kan u daar meer over vertellen. ◆
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