
Weetjes
Het is van groot belang om uw steunzolen opbouwend te 

dragen. De eerste dag 1 uur, de tweede dag 2 uren en pas 

na een week een volledige dag. Ons lichaam dient namelijk 

neuromusculair te wennen aan deze sturing. Na enkele weken 

dient er normaal comfort aanwezig te zijn.

Elke steunzool is telkens een uniek exemplaar. Ook de linker 

en de rechter zool kunnen sterk verschillend zijn. Steunzolen 

zijn duurzaam en kunnen meerdere jaren gedragen worden 

op voorwaarde dat ze goed onderhouden worden. Ze zijn 

gemakkelijk te onderhouden en afwasbaar met water en zeep.

De meeste steunzolen kunnen in een gewone confectieschoen 

gedragen worden op voorwaarde dat er voldoende ruimte in 

de schoen is. De ideale schoen voor steunzolen is een schoen 

met uitneembare binnenzool, veters, dikke buitenzool en 

stevige contrefort (hielcup).

Wat moet je zeker meebrengen voor een 
biomechanisch onderzoek?

Uw bijdrage

Heeft u nog bijkomende vragen? Neem dan snel contact met 

ons op. We staan graag tot uw dienst!

MAAK NU EEN AFSPRAAK  VOOR EEN PODOLOGISCH  BIOMECHANISCH ONDERZOEK IN HET AQTOR! MOBILITY CENTER!

Herman Teirlinckstraat 15

B-9041 Oostakker (Gent)

T +32 9 243 96 53

F +32 9 243 96 57

E mobilitycenter@aqtor.be

www.aqtor.be

MAAK NU SNEL
EEN AFSPRAAK!

T +32 9 243 96 53

mobilitycenter@aqtor.be

 Sportschoenen en dagdagelijkse schoenen

 Eventuele medische beeldvorming met protocol, 

verwijsbrief, …

 Sportoutfit

 Podologisch onderzoek (anderhalf uur): € 100 

Na 6 weken krijgt u een GRATIS controle. De 

hoeveelheid correctie of kleine ongemakken kunnen  

dan bijgewerkt worden. 

 1ste paar steunzolen: € 150  

(terugbetaling mits voorschrift geneesheer-specialist: 

€ 49,22)

 2de paar steunzolen: € 75



Voetanalyse, loopanalyse of podologisch advies?
Bij Aqtor! zijn uw voeten in perfecte handen! In het 

Aqtor! Mobility Center krijgt u dé behandeling en service 

op maat van uw voeten. Een multidisciplinair centrum 

staat graag te uwer beschikking voor onderzoek, advies 

en behandeling van voet- en enkelklachten.

Daarnaast worden onderbeen-, knie- of heupklachten 

ook vaak veroorzaakt door een verkeerde steunname 

van de voet. Deze klachten worden meestal behandeld 

met steunzolen die de voet opnieuw in de juiste 

positie plaatsen en/of de juiste ondersteuning geven. 

Steunzolen kunnen zowel preventief als curatief 

aangewend worden. 

Aan een goede zooltherapie gaat bij Aqtor! echter een 

grondig onderzoek vooraf met vervolgens een gang- 

en loopanalyse. De podoloog wilt uw lichaam zo goed 

mogelijk functioneel in balans brengen en houden door 

het gehele lichaam dynamisch te sturen vanuit de voet 

met functionele zooltherapie. Voeten zijn zoals de 

funderingen van een gebouw. Als de fundering slecht is, 

zakt het gewelf in en komen er scheuren in het gebouw. 

Een foutief gang- en looppatroon wordt dus maar beter 

in een vroeg stadium gecorrigeerd!

Alle generaties en elke sporter
Zowel sporters, kinderen, volwassenen en oudere 

patiënten kunnen voor specifieke klachten in het 

Mobility Center behandeld worden. Ook diabetici, 

reumapatiënten en patiënten met sportletsels kunnen 

hier terecht. 

Podologisch biomechanisch onderzoek
Elke zooltherapie wordt voorafgegaan door een uitgebreid 

podologisch biomechanisch onderzoek waarbij gezocht wordt 

naar een mogelijke oorzaak voor het ontstaan van uw klachten. 

Concreet bestaat het onderzoek uit volgende stappen:

Verkennend gesprek:
De podoloog start eerst met een uitgebreid verkennend 

gesprek. Hebt u een staand of zittend beroep? Welke sport 

beoefent u en hoe frequent? Waar precies heeft u last en 

wanneer ondervindt u de meeste hinder? Zonder een grondige 

en duidelijke anamnese is het onmogelijk een goed onderzoek 

en therapie op te stellen. Eventuele voorgaande onderzoeken, 

behandelingen en medische voorgeschiedenis worden 

eveneens in uw dossier opgenomen.

Inspectie van uw schoenen en voeten:
Na het verkennend gesprek volgt een grondige inspectie van 

uw schoenen en voeten. Slijtage van uw schoenen is voor de 

podoloog de perfecte indicatie van uw gangpatroon en uw 

klachten.

Biomechanisch onderzoek:
Vervolgens wordt in het biomechanisch onderzoek de 

standen, posities en beweeglijkheid in de gewrichten van 

het onderste lidmaat opgemeten. Veel aandacht gaat hierbij 

naar de verschillende voetgewrichten. De podoloog bekijkt 

u in zijn totaliteit, met de nadruk op uw pijnlijke zone. Deze 

factoren stelt de podoloog in staat een beeld te krijgen van uw 

lichaamsbouw en biomechanica. 

Gang- en loopanalyse: 
Tot slot wordt uw gang- of looppatroon gefilmd en geanaly-

seerd door de podoloog. Met een high-speed camera wordt 

u op een loopband gefilmd. De ganganalyse gebeurt zowel 

blootvoets als met (sport)schoenen. Indien u reeds in het 

bezit bent van steunzolen gebeurt deze analyse ook met uw 

steunzolen. Daarnaast wordt u gevraagd om over een mat 

te lopen die kleine druksensoren bevat. Zo wordt onder elk 

miniem deeltje van de onderzijde van de voet de kracht en 

druk gemeten. 

Podologische balans:
Alle testen worden vervolgens geanalyseerd en in verband 

gebracht met het biomechanisch onderzoek om zo eventuele 

afwijkingen in uw gang- of looppatroon op te sporen en te 

linken aan uw klacht. De podoloog stelt dan een  behandelplan 

op dat bestaat uit zooltherapie, schoenadvies en een eventuele 

doorverwijzing naar een geneesheer-specialist.

Individueel en op maat gemaakte steunzool met 
digitale precisie
De voetafdruk wordt genomen a.d.h.v. een 3Dimensionele 

laservoetscanner. Met speciaal ontwikkelde 3D-software 

(CAD) kunnen vervolgens alle mogelijke correcties 

aangebracht worden om de functionele zool te ontwerpen. 

De stand van het hielbeen kan tot op 1/100 van een graad 

nauwkeurig gepositioneerd worden. Ook de correctie van 

de middenvoet en de voorvoet worden individueel bepaald 

volgens bovenstaande verkregen resultaten. 

Deze resultaten worden vervolgens omgezet in een digitaal 

ontwerp van uw steunzolen. Deze steunzolen worden 

uitgefreesd met een computergestuurde freesmachine 

(CAM). De zolen worden vervolgens even met de hand verder 

bijgewerkt in het labo, zodat ze vlot in uw schoenen passen.

Tijdens het sporten is uw lichaam onderhevig aan 

extreme krachten. Dit leidt in vele gevallen tot bepaalde 

overbelastingsletsels zoals achillespeesklachten, hielsporen, 

knieklachten,... Maar niet alleen sporters kunnen 

geconfronteerd worden met deze problemen. Bij volwassenen 

worden vaak misvormingen ter hoogte van de voeten zoals 

hamer/knobbel/klauwtenen en hallux valgus vastgesteld. Ook 

hol/plat/klomp/sikkel/spreid/spits/dropvoeten en zenuwbe-

knelling in de voeten kunnen u enorm beperken in uw 

dagdagelijkse activiteiten. Ook bij deze klachten kan Aqtor! u 

bijstaan! Diabetici en reumapatiënten hebben een verhoogd 

risico tot het ontwikkelen van voetproblemen waardoor extra 

aandacht van groot belang is. 

Daarnaast stellen we bij kinderen vaak een afwijkende 

voetstand, stappatroon en/of platvoeten vast. In bepaalde 

gevallen kantelen de voeten naar binnen, wat op oudere 

leeftijd vele klachten kan veroorzaken. Preventieve screening 

van kinderen wordt dan ook sterk aangeraden. Indien er in een 

vroeg stadium een behandeling opgestart kan worden, dan 

kunnen latere klachten vermeden worden.


