
Bent u op zoek naar persoonlijk advies voor de juiste
fietsschoenen? Onze wielerexperts helpen u graag! Plan hiervoor 
een shoefitting consult in via 088-1180500 of onze website
www.rondompodotherapeuten.nl/shoefitting-consult. Onze 
wielerexperts zijn sportpodotherapeuten met een specialisatie in 
de wielrensport.

Lake wielrenschoenen
Wij bieden wielrenschoenen van Lake aan, een Nederlandse 
fabrikant. De schoenen van Lake zijn van uitstekende kwaliteit 
en gemaakt van duurzame materialen. Ze kenmerken zich 
door de goede pasvorm, de custom binnenzolen en het hoge 
draagcomfort. Tot slot is de binnenzijde van de fietsschoenen zo 
gemaakt dat de huidtemperatuur constant blijft.

Wij bieden de volgende schoenmodellen aan:

CX 201 
Zwart of wit

CX 238 
Zwart, wit, zilver, wit/rood en 
donkerrood

CX 241 
Wit, zwart, zilver en zilver met 
reflectie

Wielrenschoenen

Meer informatie vindt u op
www.rondompodotherapeuten.nl of bel 088-1180500.

https://rondompodotherapeuten.nl/shoefitting-consult
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De juiste wielrenschoen voorkomt voetklachten 
Onze wielerexperts kunnen de wielrenschoenen van 
Lake aanmeten en bestellen in verschillende lengte- en 
breedtematen. Dit is ideaal voor fietsers met veelvoorkomende 
klachten zoals tintelende tenen, brandende voorvoeten, 
knobbels, klauwtenen, drukplekken etc. Wanneer fietsschoenen 
de juiste lengte- en breedtemaat hebben, wordt het mogelijk om 
de schoenplaatjes correct af te stellen. 

Shoefitting consult 
Tijdens het shoefitting consult kunt u verschillende 
schoenmodellen passen. Het consult bestaat uit een 
standaard voetonderzoek, het bepalen van de juiste lengte- en 
breedtemaat, advies over een passend fietsschoenmodel en het 
(her)plaatsen van schoenplaatjes. Als optie kunt u kiezen voor op 
maat gemaakte wielerzolen.

Heeft u klachten tijdens of na het fietsen? Dan kunt u ook bij ons 
terecht voor een wieleronderzoek.  

Wieleronderzoek
Wielrennen kan helaas gepaard gaan met pijn tijdens of na 
het fietsen met blessures tot gevolg. Pijnklachten kunnen 
veroorzaakt worden door een verkeerde fietsafstelling, zoals de 
positie van het zadel, stuur, schoenplaatjes etc. 

Tijdens het wieleronderzoek zal de wielerexpert een 
sportpodotherapeutisch onderzoek, dynamische fietsanalyse 
en bikefitting uitvoeren. Hiervoor neemt u uw eigen fiets mee. 
Tijdens het wieleronderzoek gaat de wielerexpert op zoek 
naar de oorzaak van de aanwezige klachten. Daarnaast is het 
wieleronderzoek ook geschikt voor sporters die preventief 
klachten willen voorkomen door meer inzicht te krijgen in 
de manier van fietsen en de fietspositie. De resultaten en 
fietsaanpassingen worden direct met u besproken. Na afloop van 
het onderzoek krijgt u ook een bikefitting rapport mee.

Wilt u meer weten over dit onderzoek of een afspraak maken? 
Bezoek www.rondompodotherapeuten.nl/wieleronderzoek.
 
Vergoeding 
Het shoefitting consult, wieleronderzoek en wielerzolen 
worden in sommige gevallen vergoed vanuit de aanvullende 
zorgverzekeringspakketten. Wij adviseren u bij uw 
zorgverzekeraar na te gaan wat de vergoeding is.
Informatie over vergoedingen vindt u ook op
www.rondompodotherapeuten.nl/vergoedingen.

https://rondompodotherapeuten.nl/wieleronderzoek
https://rondompodotherapeuten.nl/vergoedingen

