Bij de zorg voor voeten spelen goede en comfortabele
schoenen die voldoende steun en ruimte bieden een
belangrijke rol.
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Praktische oplossingen voor vrij bewegen
Ieder mens wil vrij kunnen bewegen. Normaal gesproken
dragen onze voeten ons probleemloos door het leven
zonder dat we ons hiervan bewust zijn. Pijn of andere
klachten kunnen er echter voor zorgen dat vrij bewegen
niet langer vanzelfsprekend is of als probleemloos wordt
ervaren. Bewegen wordt dan minder comfortabel. De
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klachten hebben vaak betrekking op de voet, maar ook
knie-, heup- en rugklachten kunnen hun oorzaak vinden
in bijvoorbeeld een verkeerde stand van de voeten.
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ALLES DRAAIT OM VOETEN

VOETADVIES VOOR JONG EN OUD

Voeten zijn het fundament waar ons hele lichaam
op steunt. In ons leven lopen we gemiddeld 120.000
kilometer. Iedere stap daarvan is een belasting voor
de voeten. Vaak realiseren we ons die aanslag pas
wanneer we klachten aan onze voeten krijgen.
Het is belangrijk om bij opkomende klachten direct in
te grijpen. Uitstel kan namelijk leiden tot knie-, rug- en
heupklachten. Juist vanaf jonge leeftijd verdienen onze
voeten alle aandacht om op latere leeftijd zo veel
mogelijk klachten te voorkomen. Ook bij specifieke
situaties als diabetes, zwangerschap, staande beroepen,
intensief sporten of na ongevallen is het cruciaal dat
u weet hoe uw voeten erbij staan.
Schoenen kopen is voor de meeste mensen een leuke
bezigheid, maar dat geldt niet voor iedereen. Zodra het
moeilijker wordt om goed passend schoeisel te vinden
kunt u door de bomen het bos niet
meer zien. Er is zoveel aanbod dat
s
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U bent bij Swart Schoenen van harte welkom om samen
met ons vast te stellen wat uw voeten nodig hebben,
zodat u er het meeste baat van heeft.
Ons doel is u lekker te laten lopen op de juiste schoenen.
Daarvoor hebben we alle specialismen in huis, want bij
Swart Schoenen weten we wat voeten willen!

“Niet alleen de pijn in mijn voeten
verdween, maar ook die in
mijn hoofd en rug.”
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