AANGEPASTE

ZOLEN IN
CIRKEL VAN VEILIGHEID, COMFORT EN
GEZONDHEID IS ROND:

SCHOENEN?

Twijfelt u eraan of u of uw medewerkers daadwer-

Drager van
veilgheidsschoenen
met aanpassing

Veiligheidsnormering en
draagcomfort blijven
gewaarborgd

VEILIGHEIDS
kelijk veilig aan het werk zijn en het juiste schoeisel
dragen? Neem dan gerust contact op met
Van der Avert of Podotherapie Uitterhoeve!

CONTACTGEGEVENS:
Podotherapie
Uitterhoeve

MICHEL VAN DER AVERT,
BEDRIJFSKLEDING & LOCAL SAFETY SHOP
Contact: Mels van der Avert
Tel: 0164-250656
mels@vanderavert.com

Elten
Veiligheidsschoenen en
genormeerde materialen

Van der Avert,
bedrijfskleding en
Local Safety Shop

PODOTHERAPIE UITTERHOEVE
Contact: Peter Uitterhoeve

HOE ZIT DAT?

Tel: 0164-613145
peter@podotherapie-uitterhoeve.nl

Door deze samenwerking kan er gegarandeerd worden dat
bij het gebruik van podotherapeutische- of aangepaste zo-

ontwerp: studio

van de fabrikant behouden blijven.

dep

len in de werkschoen de certificering en de aansprakelijkheid

VEILIGHEIDSNORMERING KAN
VERVALLEN:
Een veiligheidsschoen is geen normale schoen,
maar een persoonlijk beschermingsmiddel vallend
onder de norm EN-ISO 20345. In deze norm staat
o.a. dat veiligheidsschoenen waar iemand zelf een
zool instopt, niet langer veiligheidsschoenen zijn. Let
wel, dit geldt ook als de schoen zelf is gecertificeerd
en de zool is voorgeschreven door een gecertificeerd podotherapeut. Het gaat namelijk niet om
de schoen of de zool, maar om de combinatie van

DE JUISTE OPLOSSING:

Een samenwerking tussen
podotherapeut, leverancier van
veiligheidsschoeisel en de
producent van veiligheidsschoenen.

LEVERANCIER VAN VEILIGHEIDSSCHOENEN; VAN DER AVERT,
BEDRIJFSKLEDING EN LOCAL
SAFETY SHOP
Sinds 1986 gespecialiseerd in de verkoop van
bedrijfskleding, veiligheidsschoenen en Persoonlijke
Beschermingsmiddelen. Door een nauwe samenwerking met leveranciers en klanten, kunnen we
iedereen voorzien van de juiste soort veiligheidsschoen. Elke voet is anders en veiligheidsschoenen
worden doorgaans meer gedragen dan normale

die twee. Ook die moet zijn gecertificeerd. Dat is

schoenen, een groot gedeelte van de dag is men

logisch, want inlegzolen kunnen de ergonomie van

immers aan het werk. In samenwerking met de po-

schoenen veranderen. Zo verminderen ze het antistatische karakter, en kan een zool ervoor zorgen
dat de medewerker minder ruimte heeft bij zijn
tenen. Daardoor raken die bij een harde klap eerder
bekneld.
Deze norm bepaalt tevens dat de aansprakelijkheid
van de producent van gecertificeerde veiligheidsschoenen vervalt als de drager gebruikmaakt van
eigen inlegzolen.
Podotherapie Uitterhoeve, Van der Avert en
schoenproducent Elten zijn een samenwerking
aangegaan.
Door deze samenwerking kan er gegarandeerd
worden dat bij het gebruik van podotherapeutische- of aangepaste zolen in de werkschoen de
certificering en de aansprakelijkheid van de fabrikant behouden blijven.

DE PODOTHERAPEUT;
PODOTHERAPIE UITTERHOEVE
De podotherapeut behandelt mensen met voetklachten en/of klachten die veroorzaakt worden
door het niet goed functioneren van de voeten,
zoals onderbeen-, knie-, heup- en lage rugklachten.
Door middel van een onderzoek wordt bepaald
welke therapie het meest doeltreffend zal zijn.
De therapie kan bestaan uit het aanmeten van
hulpmiddelen, instrumentele behandeling, wondbehandeling en het geven van adviezen.
Het op maat vervaardigen van podotherapeutische
zolen is een van de manieren waarvoor gekozen kan
worden. Middels een 3D scan wordt er een opname
van de voet gemaakt, deze dient als basis voor de
te vervaardigen zolen. Deze op maat gemaakte inlegzolen dienen gebruikt te worden in het schoeisel
waar men het meeste gebruik van maakt. Is men
verplicht om gebruik te maken van een veiligheidsschoen? Dan is ons advies om hier niet zomaar de
inlegzool in te gaan gebruiken.

dotherapeut kunnen we de juiste veiligheidsschoenen aanbevelen.

PRODUCENT VAN VEILIGHEIDSSCHOENEN EN GENORMEERDE
MATERIALEN; ELTEN GMBH
Als producent van veiligheidsschoenen is Elten
marktleider in Duitsland en heeft het sinds een
aantal jaren ook een stevige voet aan de grond
in de Benelux. Ontwikkeling en productie van de
schoenen vindt voor het grootste deel nog steeds in
Duitsland plaats. Door veel onderzoek en innovaties, blijft Elten koploper als het aankomt op
veiligheid en comfort voor de voeten van u en uw
medewerkers.
Nagenoeg alle modellen van Elten zijn geschikt om
een podotherapeutische- of aangepaste zool in te
gebruiken, met behoud van de veiligheidsnormering. Daarbij dienen wel genormeerde producten
gebruikt te worden, deze producten worden nu ook
door Elten geproduceerd en verdeeld.

