
Veiligheidsschoenen

W W W. R A M E A U . N L

‘Als uw veiligheidsschoenen niet 
lekker lopen of als de pasvorm 

voor u niet optimaal is, dan zijn er 
aanpassingen mogelijk!’



Veiligheidsschoenen

Voor veel beroepen is veiligheidsschoeisel verplicht. 
Uw werkgever is wettelijk verantwoordelijk 
voor het verstrekken van deze persoonlijke 
beschermingsmiddelen (PBM).  Door gecertificeerd 
veiligheidsschoeisel te verstrekken is de werkgever 
gedekt tegen aansprakelijkheid.

De Europese verordening 2016/425 met daaraan 
gekoppeld de normen:  EN ISO 20345:2011  
(veiligheidsschoeisel met beschermneus) en EN ISO 
20347:2014 (werkschoeisel zonder beschermneus) 
geeft aan waar de certificering voor staat. Op onze 
website staat hier meer over.

‘Als uw veiligheidsschoenen niet 
lekker lopen of als de pasvorm 
voor u niet optimaal is, dan zijn er 
aanpassingen mogelijk!’

Certificering

Aanpassingen

De eindverantwoordelijkheid van de 
veiligheidsschoenen ligt door de certificering bij de 
fabrikanten.  Bij elke aanpassing of bij oneigenlijk 
gebruik vervalt dit certificaat! 

Een voorbeeld uit de praktijk: 
Vaak worden de (niet-gecertificeerde) voetbedden 
(steunzolen) uit de privéschoenen gebruikt in 
de veiligheidsschoenen. Het certificaat wordt 
dan ongeldig verklaard en de fabrikant van de 
veiligheidsschoenen kan niet meer aansprakelijk 
gesteld worden bij calamiteiten. Door in dit geval 
gecertificeerde voetbedden te gebruiken blijft het 
certificaat van kracht.

Dus: bij gebruik van PBM, zoals 
veiligheidsschoenen, is het in geen enkel 
geval toegestaan om met niet-gecertificeerde 
aanpassingen te (gaan) werken.
 
Bij levering tekent u als drager van deze PBM met 
de aanpassing voor een juist gebruik hiervan.

Er zijn verschillende gecertificeerde opties om lopen 
op veiligheidsschoenen comfortabel te maken:

 • met orthopedische voetbedden
  (ook wel steunzolen genoemd);
 • met orthopedische aanpassingen
  aan veiligheidsschoenen;
 • met een combinatie van beiden;
 • met veiligheidsschoenen op maat.



Heeft u een medische indicatie voor aanpassingen, 
dan heeft u een aanvraag van huisarts, bedrijfsarts 
van de ARBO-dienst of medisch specialist nodig.   

In veel gevallen zal de aanpassing gedeclareerd 
kunnen worden bij het UWV.  Op onze website treft 
u hiervoor een link aan. U heeft hierbij wel uw DigID 
nodig. Rameau Voetzorg en Schoenmode zal u 
desgevraagd digitaal de offerte toesturen. 

Sommige bedrijven hebben een eigen voorziening 
voor vergoeding van PBM.
Informeer hiernaar bij uw werkgever.

Zelfstandigen kunnen soms een beroep doen 
op hun  arbeidsongeschiktheidsverzekering; zie 
hiervoor de polisvoorwaarden. 

Zorgverzekeraars vergoeden geen PBM.

Dus, als veiligheidsschoenen niet lekker lopen 
bent u van harte welkom bij Rameau Voetzorg en 
Schoenmode! 

Medische indicatie 

Vergoedingen

Conformiteit

Rameau Voetzorg en 
Schoenmode

Heeft u aanpassingen (bijvoorbeeld: voetbedden) aan 
veiligheidsschoenen nodig?
Voor de meeste merken veiligheidsschoenen is een 
conformiteitsverklaring afgegeven waardoor 
het voor Rameau Voetzorg en Schoenmode 
mogelijk wordt aanpassingen te doen zonder dat 
de certificering vervalt. In een enkel geval zal deze 
conformiteitsverklaring aangevraagd moeten worden 
of zult u een ander merk moeten kiezen.

Rameau Voetzorg en Schoenmode is een 
erkend leverancier van veiligheidsschoeisel 
die eerdergenoemde aanpassingen aan 
veiligheidsschoeisel mag realiseren. Een van 
onze partners hierbij is Neskrid 4Allbrands die de 
certificering verzorgt. Voor alle aanpassingen geldt 
dat deze conform de geldende regelgeving wordt 
gerealiseerd. 

Onze orthopedisch schoentechnici kunnen u 
adviseren over de mogelijkheden en kunnen 
dit ook bij u aanmeten. 



Openingstijden:
Maandag  08:00–17:30
Dinsdag 08:00–17:30
Woensdag 08:00–17:30
Donderdag 08:00–20:00
Vrijdag 08:00–17:30
Zaterdag 09:30–16:30

Voor informatie en afspraken:

Simmerdyk 12 • 8601ZP Sneek 
0515 - 42 1111 • info@rameau.nl

www.rameau.nl


