
Pedorthic footwear: Assessment 
and treatment 
E. Halma, J.A. Haisma 

In april van dit jaar werd het boek Pedorthic footwear: 
Assessment and treatment gepubliceerd. Het boek is het 
resultaat van een grootse en unieke internationale 
samenwerking onder redactie van Klaas Postema, Karl-
Heinz Schott, Dennis Janisse en Clemens Rommers. In totaal 
hebben maar liefst 54 auteurs (revalidatieartsen, 
schoentechnici, bewegingswetenschappers, 
fysiotherapeuten) uit zeven verschillende landen een 
bijdrage geleverd. Het boek wordt uitgegeven door de 
Berjalan Foundation. Dit is een stichting die als missie heeft 
om in Azië de kennis van voeten, lopen en bewegen, en de 
behandeling hiervan met orthopedisch schoeisel te 
vergroten. 

Basiskennis en nieuwe ontwikkelingen 
Allereerst wordt aandacht besteed aan het veranderende 
werkveld van de orthopedische schoentechniek. De patiënt 
zelf wordt tegenwoordig meer betrokken bij de vertaling 
van de hulpvraag naar de orthopedische schoen. 
Patiënttevredenheid is essentieel en er is meer aandacht 
voor de cosmetiek, mede om te voorkomen dat schoenen 
‘in de kast belanden’. Daarnaast is er een grote 
ontwikkeling van experience driven practice naar evidence 
driven practice en is er steeds meer kennis van de 
werkingsmechanismen en effecten van schoen-technische 
aanpassingen.  
Na deze introductie bespreken de auteurs de ‘basis’kennis. 
Er wordt eerst dieper ingegaan op het normale looppatroon, 
de biomechanische aspecten daarvan en de ontwikkeling 
van het looppatroon bij kinderen en ouderen. Hierna is 
aandacht voor belangrijke punten in de anamnese, het 

lichamelijk onderzoek en 
aanvullende diagnostiek waarbij ook nieuwere technieken 
zoals voetdrukmetingen worden besproken. 
Vervolgens komen zowel de opbouw van de schoen als alle 
mogelijke aanpassingen aan en in de schoen aan bod. Niet 
alleen de ‘reguliere’ verstrekking van schoenen wordt 
besproken maar ook, geheel in aansluiting op de missie van 
de Berjalan Foundation, de verstrekking van schoeisel in 
lage inkomenslanden.  

 

Redactie: Klaas Postema, samen met 
Karl-Heinz Schott, Dennis Janisse en 
Clemens Rommers 
Uitgever: Foundation Berjalan 
Pagina’s: 578 
Druk: April 2018 
ISBN: 978-90-818194-5-9 
Te koop via: www.berjalan.org

Drs. E. (Ilse) Halma, revalidatiearts in opleiding, Libra Revalidatie & 
Audiologie Eindhoven, OOR-ZON 
Dr. J.A. (Janneke) Haisma, revalidatiearts Spaarne Gasthuis Haarlem 

http://www.berjalan.org
http://www.berjalan.org

