Zorg dat u onderstaand geregeld heeft
voor uw afspraak bij Voet en Goed.
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Om de aanvraag voor steunzolen zo goed mogelijk
te laten verlopen vragen wij u om het volgende
mee te nemen (bij voorkeur digitaal):
▪ Zorg dat u kunt inloggen met uw DigiD bij
mijn-UWV

Susan Lamers
Podoloog

▪ Mail het volgende naar luc@voetengoed.nl of
neem mee bij de afspraak:
▪ Een werkgeversverklaring waarin staat dat u in
vast dienstverband werkt én dat u verplicht
bent om veiligheidsschoenen te dragen (noteer
het type)

Luc Schoofs
Podotherapeut

N

OLE
Z
N
U
E
T
S

D

Voet en Goed
Markt 54, Hapert
0497 - 38 64 48
info@voetengoed.nl
www.voetengoed.nl
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Klachten aan voeten, benen en/of rug
tijdens het werk?

Eén van de meest voorkomende beroepsziekte
zijn klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat. De klachten ontstaan bij beroepen
waarbij werknemers veel moeten staan en/of
lopen. Bij meer dan vier uur belasting per dag
neemt het risico op problemen snel toe.
Ook toenemende leeftijd, afwijkende voetstand
en/of inadequaat (veiligheids)schoeisel zijn
veroorzakers van deze klachten.
De voetproblemen, maar ook klachten aan de
benen en/of rug kunnen van grote invloed zijn
op de werkvloer. Het plezier in het werk en de
productiviteit neemt af en in het slechtste geval
treedt kort of zelfs langdurig verzuim op.
Dit is nadelig voor zowel de werknemer als werkgever. Goede en gespecialiseerde voetzorg is in
dit soort gevallen vereist. Daarbij wordt gekeken
naar de voeten, benen en rug, maar zeker ook
naar de schoenen.

Steunzolen en veiligheidsschoenen

Draagt u veiligheidsschoenen op het werk?
Wees er dan op bedacht dat deze aan zeer
strenge veiligheidseisen moeten voldoen!
Het aanpassen van veiligheidsschoenen mag dus
niet zomaar. Wanneer u de originele inlegzolen
vervangt, verandert u daarmee de eigenschappen van de schoen.

De certificering van deze schoen vervalt, waardoor u wettelijk gezien geen veiligheidsschoen
meer draagt. Dit probleem kan opgelost worden
door gecertificeerde zolen, die voldoen aan de
veiligheidseisen die vanuit wet- en regelgeving
gesteld zijn. Zowel u als uw werkgever lopen
dan geen risico als het gaat om veiligheid en
aansprakelijkheid.
De podotherapeut van Voet en Goed kan u hierbij
helpen!

Waarom zijn gecertificeerde zolen zo
belangrijk?

Zoals eerder beschreven is een veiligheidsschoen
met “normale steunzolen” niet gecertificeerd.
De twee belangrijkste risico’s die ontstaan bij
normale steunzolen zijn een te kleine restruimte
en het verlies van de antistatische eigenschappen.
De restruimte is de ruimte die overblijft tussen
uw tenen en de veiligheidsneus na impact.
Door een te kleine restruimte kunnen uw tenen
bekneld raken en zelfs blijvend letsel oplopen.
Gecertifieerde werkzolen worden zo gemaakt
dat de restruimte en de antistatische eigenschappen van de schoen intact blijven.
Voet en Goed kan deze gecertifieerde zolen op
maat maken voor verschillende merken veiligheidsschoenen.
Vraag naar de mogelijkheden!

Vergoeding individuele werkzolen via
het UWV

Heeft u een hulpmiddel nodig om uw werk goed
te doen? Bijvoorbeeld individuele werkzolen?
Dan kunt u hiervoor een vergoeding aanvragen
bij het UWV. De hulpmiddelen noemt het UWV
ook wel voorzieningen.
Om gebruik te maken van een vergoeding om
een hulpmiddel aan te vragen, moet u aan de
algemene voorwaarden voldoen.
Vraag Voet en Goed om advies.

