
LAAT ONS EENS NAAR 
UW VOETEN KIJKEN
Hoe belangrijk het is om lekker te kunnen lopen, 
merk je pas als het niet meer zo goed gaat. Wandelen, 
winkelen, werken en sporten… het zijn allemaal dingen 
die u graag doet en waarbij u zich niet belemmerd wilt 
voelen door uw voeten. Gelukkig zijn veel klachten 
prima te verhelpen!

Last van uw voeten? Laat ons er dan eens naar kijken 
en maak gebruik van ons voetonderzoek. 
We bekijken de stand van uw voeten, maken diverse 
afdrukken en geven u graag advies. 

KENNIS, VAKMANSCHAP 
EN PERSOONLIJKE 
BETROKKENHEID
Ook u zult zich bij ons medewerkersteam snel op uw 
gemak voelen. We beseffen goed dat niemand in 
eerste instantie voor zijn plezier bij ons komt. Maar 
dat veranderen wij snel. Vakmanschap combineren we 
met betrokkenheid en zorg. We maken het graag 
persoonlijk. Daarom heeft u ook steeds zoveel als 
mogelijk hetzelfde, vertrouwde aanspreekpunt. 

VOOR JONG EN OUD 
ALTIJD DE BESTE 
OPLOSSING
Kaptein Orthopedie is er voor iedereen die voet-
problemen heeft. Maar ook bij pijn in bijvoorbeeld 
de lage rug of kniegewrichten kunnen we de klachten 
vaak verhelpen of sterk verminderen. Voor jong en 
oud maken we dagelijks diverse oplossingen. Zo mooi 
en modern als mogelijk is. Onze klanten bewijzen ons 
vakmanschap:DIENSTEN EN 

PRODUCTEN
Zoveel mensen, zoveel verschillende voetproblemen. 
En juist daarom biedt Kaptein Orthopedie een breed 
scala aan mogelijkheden: van een eenvoudige 
hakverhoging tot orthopedische schoenen. Een greep 
uit onze diensten en producten:

 • Voetonderzoek
 • Loopanalyse | drukmeting
 • Steunzolen en supplementen
 • Aanpassing aan confectieschoenen  
 • Semi-orthopedische schoenen en Personal Pair
 • Orthopedische schoenen
 • Werkschoenen
 • Tijdelijke schoenen, pantoffels en badschoenen
 • Podologie
 • Medisch pedicure

Na onderzoek en maatnemen door onze deskundige 
behandelaars, gaan we voor u aan de slag. In onze 
werkplaats verrichten we ambachtelijk handwerk, 
gecombineerd met moderne technieken en de 
nieuwste apparatuur.

WETEN WAT U VERGOED KRIJGT?

Wij informeren u graag over de vergoedingen 
van uw verzekering. Kijk op onze website voor 
een actueel overzicht.

 ROOS VAN BEKKUM:

 ‘Ik kan de hele dag lopen zonder pijn 
 en zonder schoenen te wisselen. 
 Een verademing!’

 SID VAN KESTEREN:

 ‘Ik vind mijn schoenen echt heel mooi!’

 MARIE-CECILE MENANTEAU:

 ‘Ik wil graag hippe orthopedische 
 schoenen. Gelukkig begrijpen ze dat bij 
 Kaptein Orthopedie.’

Kijk op www.kaptein-orthopedie.nl voor meer 
informatie over alles wat wij voor u kunnen betekenen.



HIER VINDT U ONS

Onze praktijk bevindt zich op een goed bereikbare 
plaats, vlakbij het centrum van Noordwijkerhout. 
Daarnaast hebben we servicelocaties in: 
• Heemstede
• Hillegom
• Katwijk 

SAMEN OP ZOEK NAAR 
DÉ OPLOSSING VOOR 
UW VOETPROBLEEM
‘Beter lopen, plezierig leven’, dat is onze slogan. 
En die maken we waar. Al bijna 35 jaar helpt 
Kaptein Orthopedie voetproblemen oplossen. 
Dat doen we in nauwe samenwerking met artsen, 
medisch specialisten en therapeuten. Uw specifieke 
ongemak of klacht is ónze uitdaging. Van steunzool 
tot complete schoen, wij zorgen graag dat uw 
weer prettig loopt.

WAAROM ZOU EEN 
ORTHOPEDISCHE 
SCHOEN NIET MOOI 
MOGEN ZIJN?

Kaptein Orthopedie
Zeestraat 93a
2211 XD  Noordwijkerhout
T  (0252) 34 04 61
E  info@kaptein-orthopedie.nl  

www.kaptein-orthopedie.nl www.kaptein-orthopedie.nl

SAMENWERKEN

Onze expertise maakt dat er een uitgebreid 
netwerk aan samenwerking is ontstaan. 
Veel (huis)artsen waarderen dit en zien Kaptein 
Orthopedie als eerste aanspreekpunt voor het 
oplossen van voetproblemen.

We hebben een intensieve samenwerking met 
diverse zorginstellingen, fysiotherapeuten en 
medisch specialisten. Zo maakt Kaptein 
Orthopedie deel uit van specialistische 
voetenspreekuren in meerdere zorgcentra. 
Hierdoor zijn de lijnen kort en is er altijd de 
mogelijkheid u verder te helpen.

Lid van

BETER LOPEN, 
PLEZIERIG LEVEN.


