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S p o r t

Als sporter ben je intensief met bewegen bezig en dat 
stelt hogere eisen aan de belastbaarheid van je l ichaam.

Op het moment dat je als sporter inlays gaat gebruiken, 
vraagt dat ook andere ‘gewenning’ dan met gewoon 
lopen. Om de kans van slagen van de therapie zo groot 
mogelijk te maken zijn er een aantal ‘spelregels’:

•	 Voordat  je de inlays met sporten gaat gebruiken heeft 
het voorkeur eerst te gaan wennen met ‘gewoon 

 lopen’. 
Doe b.v. de sportschoenen met inlays de eerste dagen aan 
naar het werk, in huis of voor een wandeling.

•	 Een  sportschoen heeft vaak een andere ‘leestvorm’ 
dan	een	‘gewone’	schoen.	Een	sportinlay	kan	dan	ook	
niet altijd in een gewone schoen gebruikt worden. 
Je sportpodotherapeut kan je daar in adviseren.

•	 Ga  de inlays pas met sporten gebruiken als deze met 
het ‘dagelijks gebruik’ gewend zijn. 

•	 Bouw  ook het gebruik met sporten rustig op. 
Begin b.v. met een rustige training of een kortere ronde.

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

•	 In	veel gevallen is het voor een optimaal herstel goed 
om ook inlays in het dagelijks leven te gebruiken. 

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



•	 Bij  intensief sporten en bij een sportinlay met een 
sportspecifieke functie of ‘afwijkende leestvorm’ kan 
het zinvol zijn een exta paar inlays aan te schaffen 
voor dagelijks gebruik. Je sportpodotherapeut kan 
daarin adviseren. 

S p o r t s c h o e n e n

Sportinlays kunnen alleen goed werken in goede 
sportschoenen. Let daarom bij  het kopen op de volgende 
tips:

•	 Zorg  altijd voor schoenen die bedoeld zijn voor de 
sport die je beoefend en vervang ze regelmatig.

•	 Hardloopschoenen  hebben vaak al een ‘sturing’. 
Een	schoen	moet	zonder	inlay	zo	optimaal	mogelijk	
bij je manier van lopen passen. 
Een inlay zorgt voor ‘fine-tuning’ en vangt links/rechts 
verschillen van de voeten op.

•	 Sportschoenfabrikanten	komen regelmatig met een 
opvolger	van	een	‘oud’	type.	Bij 	een	nieuw	type	wordt	
meestal gebruik gemaakt van andere materialen en 
de functie van de schoen is dan niet meer hetzelfde. 
Krijg je met nieuwe schoenen weer (oude) klachten (terug), 
neem dan contact op met de praktijk voor een controle 
van de inlays/schoenen.

•	 De	 inlays moeten vlak in de sportschoen liggen. 
Bij twijfel, neem contact op met de praktijk, wij 
kunnen de sportinlay passend in de schoen maken.

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

vraag@feetinmotion.nl
(030) 760 33 11
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