
Orthopedische oplossingen per diagnose 
In de tweede helft van het boek wordt dieper ingegaan op 
specifieke voet- en loopproblemen bij uiteenlopende 
diagnoses die we regelmatig tegenkomen in de dagelijkse 
(revalidatie)praktijk. Ieder hoofdstuk begint met een korte 
uitleg van het ziektebeeld gevolgd door uitleg over wat het 
effect hiervan is op het looppatroon om vanuit hier een brug 
te slaan naar de mogelijke schoentechnische oplossingen. 
Deze opbouw geeft een logisch verhaal weer per diagnose, 
maar maakt het ook mogelijk delen, die wellicht al bekend of 
niet relevant zijn, over te slaan.  

Vele illustraties 
Door het gehele boek 
wordt veelvuldig gebruik 
gemaakt van illustraties 
die de uitleg in de tekst 
ondersteunen. De illustraties zijn verhelderend, maar 
soms wat minder gepolijst. Meer anno 2018 is de 
webapplicatie met beeldmateriaal in de vorm van 
video’s. De omslag en hoofdstukken worden 
opgeluisterd met tekeningen van Redmer Hoekstra. 
Redmer is illustrator en kunstenaar met een fascinatie 
voor hoe dingen werken en er vanbinnen uitzien. Dit 
levert bijzondere verwerkingen van de voeten en 
voetproblemen op vanuit een niet-medische 
achtergrond en geeft het belang van het fundament, 
de voet, goed weer.  

Waardevol tijdens de opleiding en ook daarna 
Met een totaal van 578 pagina’s levert dit boek een schat aan kennis voor revalidatieartsen 
(in opleiding). De informatie uit de eerste hoofdstukken dient aan het eind van de 
opleiding als basiskennis te worden verondersteld. Deze kennis kan bij veel patiënten in de 
spreekkamer worden toegepast. Voorafgaand aan stages waar schoentechnische spreekuren 
deel van uitmaken, is het essentieel om naast deze basiskennis ook inzicht te hebben in de 
verschillende aspecten van de orthopedische schoentechniek. Vervolgens kan meer 
verdieping gezocht worden over de mogelijkheden bij de verschillende ziektebeelden.  
Omdat het boek in het Engels is geschreven en we vanuit de praktijk veel Nederlandse 
terminologie gebruiken, kan het soms lastig zijn informatie via de, overigens complete, 
index te vinden. Als je bijvoorbeeld even niet op de Engelse term clubfoot of een talipes 
equinovarus kan komen, kan het moeilijk zijn om informatie over een klompvoet te 
vinden. 

Tot slot 
Over de conclusie kunnen we kort zijn. Dit boek is een must voor revalidatieartsen (i.o.), 
maar ook voor orthopedisch schoenmakers, instrumentmakers en geïnteresseerde 
podotherapeuten, fysiotherapeuten en andere specialisten. Het is een mooi streven om de 
samenwerking die dit boek tot stand heeft gebracht terug laten komen op het 
schoentechnisch spreekuur. Omdat de opbrengst van het boek deels ten goede komt aan de 
stichting Berjalan, wordt deze samenwerking met de aanschaf van dit boek ook beter 
mogelijk gemaakt voor lage inkomenslanden.  


