Nu ook orthopedische schoenaanpassingen
bij Podotherapie Hermanns

Uw voeten in de beste handen
U kunt vanaf nu ook bij Podotherapie Hermanns terecht voor het
aanmeten van orthopedische schoenen.
Dus constateert uw podotherapeut dat u een orthopedische
aanpassing aan uw schoen of (semi-)orthopedische schoenen
nodig heeft? Dan hoeft u niet meer eerst naar de huisarts voor een
verwijzing naar een specialist. Uw eigen podotherapeut kan deze
aanpassing laten uitvoeren of orthopedische schoenen (laten)
aanmeten

Unieke samenwerking
Dit is uniek voor podotherapeuten in Nederland. Wij kunnen deze
dienstverlening aanbieden omdat wij hiervoor een samenwerking
met Livit Orthopedie zijn aangegaan.
Uw podotherapeut doet de aanmeting en de experts van Livit
maken de benodigde orthopedische aanpassingen. Door deze
samenwerking blijft u gewoon bij uw vertrouwde podotherapeut.
Deze unieke samenwerking heeft de naam VoetExpert gekregen,
een naam die u vanaf nu vaker gaat tegenkomen.

Wat zijn voor u de voordelen?
• U houdt altijd uw vertrouwde podotherapeut op uw
Hermanns locatie

• U heeft in de meeste gevallen geen nieuwe verwijsbrief
van uw arts nodig

• U krijgt altijd de beste zorg voor uw voeten

Zo werkt het
• Komt u in aanmerking voor semi-orthopedische schoenen
of aanpassing aan uw confectieschoen, dan kan uw

podotherapeut deze nu voor u aanmeten. Een verwijzing van
arts of specialist is in veel gevallen niet nodig.

• Gedurende een onderzoek van ca. één uur, wordt uw
voetprobleem in kaart gebracht. Uw podotherapeut

bespreekt met u welke schoenen en aanpassingen het meest
geschikt zijn voor uw klachten. Hierna kiest u aan de hand
van een modellenboek uw schoenen uit, of u bespreekt de
schoenaanpassing met de podotherapeut.

• Wanneer blijkt dat u toch volledig op maat gemaakte

orthopedische schoenen (OSA) nodig heeft, dan verwijst
de podotherapeut u door naar één van onze orthopedisch
schoenmakers. In de meeste gevallen is hij of zij gewoon op
úw vertrouwde locatie aanwezig.

Modieus en comfortabel
Wij begrijpen dat u modieus wilt blijven, ook wanneer u een voetof schoenprobleem heeft.
Daarom geven wij u graag een kijkje in de nieuwe collectie
Ambulo® maatschoenen die vanaf nu exclusief bij Hermanns
verkrijgbaar is. Heeft u vragen of wilt u meer informatie hierover?
Neem eens een kijkje op www.podotherapiehermanns.nl en klik
vervolgens op de button “hulpmiddelen“
Voor een afspraak kunt u bellen met: 085 053 00 33

Afspraak maken
Voor het maken van een afspraak kunt u van maandag t/m vrijdag
bellen van 08:00 tot 18:00 uur met 085- 053 00 33

www.podotherapiehermanns.nl

