Gratis voet- en beenmeting
door OMS Vermolen
Oude Molenstraat 40 te Oss

Zaterdag 15 april
Op de gratis voet- en been meet dagen kan iedereen terecht. De sporter (hardloper) met
chronische blessures kan laten onderzoeken of een voetcorrectie baat zou kunnen hebben.
Ook voetballers, wielrenners, golfers, basketballers en Vierdaagse lopers kunnen middels
een 3D scan en een 2D drukmeting laten vaststellen of voet-, knie- of rugklachten te
voorkomen of te verhelpen zijn. Voor mensen met reuma of voor diabetici worden zachte
druk ontlastende supplementen gemaakt.

Herkent u deze klachten?
Overbelasting, rug-, pees-, scheenbeen-, voorvoet- of hielklachten. Branderige voetzolen,
pijnlijke drukplekken of been klachten. Dan kunnen (sport)steunzolen of (sport)kousen de
uitkomst bieden. Wij maken een zool op maat die qua dikte en demping precies in de schoenen
past. Dit doen we door middel van een CAD-CAM systeem gekoppeld aan een 3D–scanner.
Mocht het zo zijn dat uw voet een dusdanige afwijking heeft of dat uw prestaties vragen om
een steunzool van de allerhoogst denkbare {medische} kwaliteit, dan maken wij een gipsmodel
van uw voet, waarop wij vervolgens via vacuüm techniek een perfect passende steunzool
vervaardigen.
Een tweede groep voor wie deze gratis meet dag veel positiefs kan opleveren vormen de
mensen die last van vermoeide of onrustige benen hebben. Wordt u ’s nachts regelmatig wakker
van kramp in uw benen? Dat kan een teken zijn dat er iets aan de hand is met deze ledematen.
Een simpel onderzoek in de vorm van het “doormeten” van de benen kan dan uitsluitsel geven.
De meting is bedoeld voor mensen die wel klachten hebben maar nog geen elastische kousen
(steunkousen) dragen en nog niet onder behandeling zijn.
De klachten kunnen bestaan uit nachtelijke
kramp in de benen, vermoeide of onrustige
benen. Het kan ook voorkomen dat iemand
nog geen klachten heeft, maar wel regelmatig
dikke enkels. Ook spataderen kunnen duiden
op vaatproblemen. Wanneer er sprake is van
dergelijke klachten, zou iemand zich eigenlijk op
dienen te geven voor een beenmeting. Want,
wanneer er problemen zijn met de aderen
in de benen, kan dat leiden tot vervelende
klachten en aandoeningen zoals; trombosebeen,
oedeembeen of een open been. Dergelijke
problemen kunnen vaak worden voorkomen
door al in een vroeg stadium te meten, te
registreren en te behandelen. Wat de verdere
behandeling is, bepaalt de huisarts.
Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden voor een voet- of beenmeting,
dan kunt u contact opnemen met ons afspraken bureau via tel: 024-6453165
Het meten van uw voeten en/of benen is gratis, een meting duurt ongeveer 20 minuten
Bel snel want VOL=VOL
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