Het aanmeten van

STEUNZOLEN

Wat zijn steunzolen?
Steunzolen of correctiezolen ondersteunen de gewrichten, banden
en kapsels van de voet. Bij kinderen kan dit vermoeidheid en struikelen verminderen en ook vergroeiingen aan de voet voorkomen.

Wat kan de kinderfysiotherapeut voor uw kind betekenen?
Het doel van kinderfysiotherapie is uw kind te helpen om goed en
zonder klachten te lopen. Kinderfysiotherapie Meurs kan steunzolen aanmeten voor kinderen. De gecorrigeerde voet wordt direct
als mal gebruikt zonder tussenfasen. Als de correctiezool onprettig
zit, kan deze door simpele opwarming op maat worden gemaakt. Er
wordt gebruikt gemaakt van 2/3e zooltjes, zodat ze bijna altijd in de
schoenen passen.

Wat is de behandelduur?
De steunzolen worden gelijk passend gemaakt voor uw kind. Indien
nog aanpassingen nodig zijn, kan dit tijdens een vervolgafspraak.

Wordt het vergoed?
De kinderfysiotherapie voor het diagnosticeren van de klachten
wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering zonder eigen
risico. Het materiaal, de zolen kunt u declareren bij uw zorgverzekering. Niet alle zorgverzekeraars vergoeden de correctiezolen.

Handige tips
Bij kinderen die net gaan lopen is het normaal dat ze met platvoeten lopen. Na een jaar zelfstandig lopen kan verwacht worden dat
de stand van de enkel goed gevormd is.
Goede schoenen hebben een soepele zool en een stevige hiel.

- Steunzolen of correctiezolen ondersteunen de
gewrichten, banden en kapsels van de voet
- Kinderfysiotherapie helpt uw kind goed en
zonder klachten te lopen
- Gelijk passend gemaakt en altijd aan te passen
- Het aanmeten wordt volledig vergoed vanuit de
basisverzekering zonder eigen risico
- De zolen worden niet door alle zorgverzekeraars
vergoed
- Handige tip: goede schoenen hebben een soepele zool
en een stevige hiel

OPENINGSTIJDEN PRAKTIJK
Dagelijks:
Maandag t/m vrijdag
08.00 - 18.00 uur
’s Avonds:
Maandag & donderdag
18.00 - 21.00 uur
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