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I n l a y s

Je hebt je nieuwe podotherapeutische inlays ontvangen. 
De inlays zijn volledig individueel op maat gemaakt. 

Een therapie/behandeling is alleen effectief bij een juist 
gebruik. je heeft dus zelf invloed op het resultaat! 
Om een optimaal effect te bereiken zijn er een aantal zaken 
waar we jouw aandacht voor vragen:

•	 Vrijwel iedere therapie vraagt gewenning. Het is daarom 
belangrijk het gebruik rustig op te bouwen en de inlays 
even uit te doen als het niet meer prettig aanvoelt of 
andere klachten geeft. 

•	 Als	de inlays na 2 weken niet gewend zijn, neem dan 
contact op met de praktijk.

•	 Een	voet zit in een schoen. Een goede schoen is daarom 
erg belangrijk. Feet in Motion heeft ook een folder met 
tips voor het kopen van goede schoenen.

•	 De	binnenkant van een schoen moet goed vlak zijn,  
anders kan de inlay niet optimaal functioneren.  
Neem bij twijfel contact op.

•	 Voor	een goed resultaat dienen de inlays altijd, ook  
binnenshuis (eventueel in sloffen) gedragen te worden.

•	 Bij	veel aandoeningen worden door ons aanvullende 
adviezen gegeven. Opvolgen van de adviezen heeft een 
positief effect op het herstel en is in veel gevallen zelfs 
noodzakelijk. 

FEET           IN MOTION
K E E P S  Y O U  M O V I N G



•	 Bij	intensief	gebruik	(lopend/staand	werk,	sporten,	vaak	
wisselen) is het raadzaam een extra paar inlays te laten 
maken.

•	 De	bovenlaag van de inlays is een beschermlaag. 
Bij	slijtage	van	de	bovenlaag	kan	deze	vervangen	
worden om verdere slijtage van de inlay te voorkomen.

•	 Afhankelijk	van je activiteiten en probleem, wordt het 
materiaal van de afdeklaag door ons bepaald. 
De bovenlaag vraagt wat onderhoud: 

Kunststof: afnemen met een vochtige doek.
Leer: insmeren met blanke schoenpoets (géén leervet).

•	 Inlays	niet laten drogen bij een warmtebron (verwarm-
ing/kachel). Het risico bestaat dat ze dan ‘krimpen’.

•	 Bij	gebruik met blote voeten, kun je ter bescherming een 
‘kousenvoetje’ als ‘hoeslaken’ om de inlays doen.

 
D e  ‘ 3  m a a n d e n  s e r v i c e ’

Wij van Feet in Motion willen graag dat je tevreden bent. 
Helaas kunnen in de zorg nooit garanties gegeven worden 
over het effect van een behandeling.

Uiteraard doen wij onze uiterste best om de kans van slagen 
zo groot mogelijk te maken. Daarom bieden wij bij nieuw 
aangemeten inlays de ‘3 maanden service’:

•	 Inlays	worden	(de	1e keer) persoonlijk aan je geleverd

•	 De	behandeling wordt na 6-8 weken geëvalueerd tijdens 
een controlebezoek.

•	 Zijn	er onvoorziene problemen, neem dan contact met 
ons op. De eerste 3 maanden worden hier geen verdere 
kosten voor in rekening gebracht.

•	 Schade aan de zolen, ondanks normaal gebruik, 
wordt de eerste 3 maanden kosteloos gerepareerd. 

Reparaties	en	consulten	NA	de	eerste	3	maanden	
worden aanvullend in rekening gebracht.

Zijn er onduidelijkheden/vragen/klachten? 
Neem gerust contact met ons op!

vraag@feetinmotion.nl
(030)	760	33	11

 aan de zolen, ondanks normaal gebruik, 
wordt de eerste 3 maanden kosteloos gerepareerd. 


