
Nieuwe
schoenen

Let bij het kopen van nieuwe schoenen op het 
volgende: 
•	 Maximale hakhoogte van 4 cm. Bij hogere 
 hakken komen de elementen op de 
 verkeerde plaats te liggen en zal hiervoor 
 een speciale zool voor gemaakt moeten 
 worden.
• Neem uw zolen mee naar de schoenwinkel 
 en pas met de zolen de schoenen. 
• Hielomsluiting (contrefort) van de schoen 
 moet stevig en hoog zijn zodat uw hiel bij 
 het lopen er niet uit slipt. 
• Koop schoenen in de loop van de middag, 
 de voeten zetten wat op aan het einde van 
 de dag. 
• Stiknaden bij de tenen kunnen irriteren als 
 u een hallux valgus (stand afwijking of 
 knobbel aan de grote teen) heeft. 
• Schoenen met een sluiting op de wreef 
 geven meer stevigheid aan de voet

CONTACT EN OPENINGSTIJDEN
Podotherapiepraktijk Rosien (hoofdvestiging)
Madridstraat 17
9403 DV Assen

TELEFONISCH CONTACT   (0592-345948)
Wij zijn maandag t/m vrijdag telefonisch 
bereikbaar op nummer 0592-345948 tussen 
8.30 en 12.00 uur en ’s middags tussen 
13.00 en 16.30 uur. Indien u geen telefoniste 
aan de lijn krijgt kunt u ons antwoordapparaat 
inspreken, dan wordt u zo spoedig mogelijk 
teruggebeld. Ook kunt u via onze site 
www.podorosien.nl een contactformulier invullen.

OPENINGSTIJDEN
Maandag  8.30 – 21.00
Dinsdag  8.30 – 17.00
Woensdag  8.30 – 17.00
Donderdag  8.30 – 17.00
Vrijdag  8.30 – 17.00
(Wij hebben pauze van 12.00 – 13.00)

Onze podotherapeuten zijn o.a. lid van de 
NVvP, NVvDP & NVvSP en opgenomen in het 

Kwaliteitsregister voor Paramedici.

U kunt ook een kijkje nemen op onze site voor 
meer informatie over 
Podotherapie Rosien

WWW.PODOROSIEN.NL

Correctiezolen



Als u zolen heeft gekregen kunnen deze 
meestal in normaal schoeisel worden 
gedragen. Let er op dat de zool vlak in de 
schoen ligt. Als een bestaande binnenzool vlak 
is kunt u deze laten zitten (mits er voldoende 
ruimte is). Een bestaande binnenzool met een 
correctie moet eruit gehaald worden omdat u 
anders over-gecorrigeerd wordt. Indien er een 
correctie in de schoen zit, dan zal deze schoen 
niet geschikt zijn voor zolen.

Richtlijnen

Zool in 
schoen

Let erop dat de zool in de schoen past, mocht 
de zool te los in de schoen liggen of bol staan 
kan het zijn dat de zool moet worden 
aangepast. Hou er rekening mee dat een voet 
in de loop van de jaren verandert. Het kan 
daarom ook zijn dat de schoen te klein of 
te groot is. Neemt u contact met de 
podotherapeut op om dit te laten controleren. 

In het begin is het wennen aan de zolen, wij 
raden het aan om het dragen van de zolen 
rustig op te bouwen. Begin eerst de zolen twee 
uurtjes te dragen. De volgende dag draagt u ze 
drie uur. De dag erna vier uur, en zo verder. Als 
de zolen niet meer irriteren mag u ze de hele 
dag gaan dragen. Na twee weken moeten de 
zolen gewend zijn. Als de zolen na twee weken 
nog niet goed zitten, neem dan contact op met 
de podotherapeut. Inspannende activiteiten 
met nieuwe zolen raden wij pas aan zodra de 
zolen gewend zijn (bijvoorbeeld sporten met 
sportzolen). 

Wennen

Wennen
bij kinderen

Kinderen	kunnen	door	hun	flexibiliteit	
sneller wennen aan de zolen, daarom mogen 
zij meteen de hele dag de zolen dragen. 
Wanneer de zolen niet lekker zitten mogen 
ze eruit gehaald worden om het een dag later 
weer te proberen. 

Bij sporten ontstaat een andere belasting op 
de voet. Het kan zijn dat een zool die gemaakt 
is voor het dagelijks gebruik, niet geschikt is 
voor sportschoeisel. Voor meer informatie over 
sportzolen en schoenadvies kunt u terecht bij 
de podotherapeut. 

Sportzolen

• Haal de zolen na een dag dragen uit de   
 schoenen om te luchten. 
• Leg de zolen niet op verwarming of andere  
 warmtebron. 
• De bovenkant kan af en toe worden schoon 
 gemaakt met een vochtige doek en milde  
 zeep (Niet onderdompelen in water). 
• De afdeklaag kan eventueel worden 
 vervangen, door de podotherapeut, indien  
 deze versleten is. 

Onderhoud

Eens in de acht à negen weken de zolen 
insmeren met kleurloze schoenpoets/
schoencrème/leervet/ vaseline zodat het 
leer mooi blijft. 

Bij leer

Bij krakende
zolen

U kunt de onderzijde van de zolen insmeren 
met talkpoeder, als dit niet helpt neem dan 
contact met ons op.


