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Keuring semi-orthopedische schoenen 
 

Fabrikanten van semi-orthopedische schoenen kunnen hun schoenen laten keuren bij NVOS-

Orthobanda. Ze kunnen op deze manier het keurmerk verwerven waar zorgverzekeraars om kunnen 

vragen bij de afweging aanschaf van schoeisel door verzekerden te vergoeden.  

 

Bij de keuring van schoeisel komt heel wat kijken. Er zijn criteria opgesteld waar schoenen aan 

moeten voldoen om voor een keurmerk in aanmerking te komen.  

 

Aanvragen voor keuringen dienen te worden ingediend bij het secretariaat van NVOS-Orthobanda via 

info@nvos-orthobanda.nl 

 

 

 

Procedure 

 

1. Op www.nvos-orthobanda.nl is het keuringsformulier te downloaden. 

2. De fabrikant stemt ermee in dat de ingevulde keuringsformulieren worden gepubliceerd op de 

website van NVOS-Orthobanda.  

3. Wanneer het secretariaat de keuringsformulieren heeft ontvangen, worden deze doorgestuurd 

naar de toetsers. De fabrikant informeert het secretariaat vooraf over het aantal te keuren 

schoenen en verstrekt tevens een link naar de websitepagina waar de schoenencollectie of het 

foldermateriaal te vinden is (indien beschikbaar). De fabrikant levert de formulieren met de 

ingevulde basisinformatie zoals aangegeven op het formulier aan voorzien van een productfoto 

van de te keuren schoenen. 

4. De fabrikant ontvangt de factuur voor de keuring en voldoet deze binnen de gestelde 

betalingstermijn. Wanneer de factuur niet tijdig is voldaan zal er geen keuring plaatsvinden. 

5. Beoordeling van het schoeisel vindt plaats op basis van het correct ingevulde keuringsformulier en 

de keuringscriteria. 

Na de keuring worden de formulieren ingeleverd bij het secretariaat, die vervolgens de 

leverancier via email (nader) zal informeren over de uitkomst. 

6. Elk kwartaal vindt er een toetsing plaats door 2 keurders: de data van de toetsingen staan op 

www.nvos-orthobanda.nl. 

7. Kosten van een keuring : 

De kosten voor de keuringsprocedure zoals hierboven beschreven zijn: 

€ 500,-   excl. BTW bij 10 of minder modellen 

€ 1000,- excl. BTW bij 11-20 modellen 

€ 1500,- excl. BTW bij 21-30 modellen 

€ 2000,- excl. BTW bij 31-40 modellen. 
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Kwaliteitscriteria B-Schoeisel 

(herziene versie van stuknr. 88/007 dd 5-1-1988/ januari 2020) 

 

1. Definitie 

Deze richtlijnen hebben betrekking op schoeisel voor dagelijks gebruik. De schoenen mogen 

diverse soorten uiterlijk hebben en dienen functioneel te zijn.  

Veiligheidsschoeisel nodig bij het uitoefenen van bepaalde beroepen kan echter wel als B-

schoeisel worden aangemerkt. 

 

2. Leest 

2.1 Op het diepste punt van de hiel en de bal moet een extra ruimte van minimaal 5 mm en onder 

de grote teen van minimaal 5 mm aanwezig zijn. 

  

2.2 De teenhoogte wordt gemeten op 5 mm vóór de lijn GD in het grondlijnennet volgens Schede, 

ter hoogte van de grote teen. Deze hoogten zijn inclusief genoemde 5 mm extra ruimte: 

 

Maat 18 - 24: minimaal 19 mm 

Maat 25 - 33: minimaal 22 mm  

Maat 34 - 38: minimaal 23 mm 

Maat 39 - 42: minimaal 26 mm 

 

2.3 De hielheffing wordt vastgesteld door meting van het verschil van hakhoogte en balhoogte 

waarbij deze waarde tussen 5-25 mm moet zijn.  

 

2.4 De hoogte van de teensprong staat in direct verband met de hakhoogte: hoe hoger de hak des 

te kleiner is de teensprong. De teensprong moet minimaal 8 mm zijn. 

 

 

3. Schoen 

 

 

3.1  De hielhoogte wordt gemeten volgens methode SATRA STD 206. 

Voor lage schoenen gelden de minimale waarden inclusief 5 mm extra ruimte vermeld in 

onderstaande tabel. Indien de schoen langs de afsluitlijn een polstering bezit dient deze 

zodanig te zijn dat voldoende grip van de schoen om de hiel is gewaarborgd. 

 

Schoenmaat Kinder Dames Heren 

18-20 36   

21-23 39   

24-25 42   

26-18 45   
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29-31 48   

32-34 52 54  

35-37 55 57  

38-40 58 61 61 

41-42 62 64 64 

43-45   67 

46-47   69 

    

 

In de schoenen dient een contrefort van goede, vervormbare kwaliteit te zijn aangebracht. Vorm en 

afmetingen dienen te zijn afgestemd op het type schoeisel. Als richtlijnen hiervoor kunnen worden 

aangehouden: 

- Minimale hoogte aan de hiel: 5 à 6 mm lager dan de minimale hielhoogte genoemd in 

voorgaande tabel. 

- Lengte minimaal 10/24 van de leestlengte, gemeten evenwijdig aan de as van de binnenzool. 

 

3.2 De voorpartij moet voldoende flexibel zijn. 

 

3.3 Het geleng moet stabiel zijn. De stabiliteit wordt door de toetser bepaald. De breedte van de 

hak is minimaal gelijk aan de hielbreedte van de leest. 

3.4 Als richtlijn dient dat de trenspunten op 2/3 van de leestlengte worden aangebracht.  

 

3.5  De schoen mag geen stiksels of naden hebben die de huid van de voet kunnen beschadigen. 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 

4. Aanvullende eisen 

 Bijzondere typen schoenen (bijvoorbeeld veiligheidsschoenen) moeten aan de huidig in 

Nederland geldende normen moeten voldoen. De keuringscommissie van NVOS-Orthobanda 

keurt uitsluitend op de medische toepasbaarheid, nadrukkelijk niet op veiligheidseisen. 
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De keuringscommissie OSB beoordeelt of de duurzaamheid en kwaliteit van de aangeboden 

schoenen in overeenstemming zijn met de eisen zoals deze gesteld worden in de contracten van de  

ziektekostenverzekeraars. 

 

 

 

Werkwijze commissie OSB 
( januari 2020) 

 

 

 

Aanvragen keuringen 

Aanvragen voor keuringen moeten worden gestuurd naar: info@nvos-orthobanda.nl. Bij de aanvraag 

dient aangegeven worden hoeveel modellen ter keuring worden aangeboden. De te keuren 

schoenen dienen 2 weken voor de keuring aanwezig te zijn op het secretariaat van NVOS-

Orthobanda.  

Ten behoeve van de aanvraag dient het keuringsformulier volgens de aanwijzingen te zijn ingevuld. 

Blanco keuringsformulieren zijn beschikbaar op www.nvos-orthobanda.nl. 

 

 

 

Visuele keuring schoenen 

Wanneer de ingevulde keuringsformulieren en de te keuren schoenen tijdig aanwezig zijn worden de 

schoenen voorgelegd aan de toetsers. De schoenen dienen te zijn voorzien van artikelnummer en 

maat.  

De beoordeling van het schoeisel vindt plaats door twee onafhankelijke toetsers en op basis van 

genoemde kwaliteitscriteria.  

 

Kosten keuringsprocedure 

De kosten voor de keuringsprocedure zoals hierboven beschreven zijn: 

▪ € 500,- excl. BTW tot en met 10 modellen 

▪ € 1000,- excl. BTW bij 11-20 modellen 

▪ € 1500,- excl. BTW bij 21-30 modellen 

▪ € 2000,- excl. BTW bij 31-40 modellen 

Benodigde gegevens voor een keuring 

Voor een keuring dienen de toetsers te beschikken over: 

 1. Schoenen 

1.1. Modelnaam of nummer 

1.2. Leestnaam of nummer waarop model te verkrijgen is 

mailto:info@nvos-orthobanda.nl
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1.3. De lengtematen waarin de schoenen te bestellen zijn 

1.4 De breedtematen waarin de schoenen te bestellen zijn 

1.5 Uitneembare inlay die bij de schoenen wordt geleverd. 

  

2. Leestgegevens 

2.1 Leestnaam of nummer 

2.2 Breedtematen van de leest 

2.3 Lengtematen van de leest 

2.4 Hielheffing van de leest 

2.5 teenhoogte van de leest 

2.6 teensprong van de leest 

2.7 omvang maten van de leest. 

 

Keuringsresultaat 

Het secretariaat van de NVOS informeert haar leden over goedgekeurde schoenen. Tevens worden 

de goedgekeurde schoenen geplaatst op de OSB-pagina van www.nvos-orthobanda.nl. 

 

Vermelding website NVOS 

De fabrikant geeft toestemming informatie over de schoenen (met foto) op www.nvos-orthobanda.nl 

te publiceren. 

 

 

 

 


