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U bent werknemer
Uw werk bestaat voor het merendeel uit lopen en staan?
En u bent verplicht om veiligheidsschoenen te dragen?
Dan is deze informatie belangrijk voor u. Het is vaak
vanzelfsprekend als uw lichaam zonder pijn functioneert,
maar het is vervelend als er klachten optreden.
Veel voorkomende klachten tijdens het werk:
• vermoeidheid in voeten en benen;
• kramp tijdens het werk, maar ook ’s nachts in bed;
• pijnlijke voeten en drukplekken onder de voeten;
• overbelaste en/of ontsteking aan spieraanhechtingen;
• knie-, heup, of lage rugklachten.
Deze klachten beperken zich meestal niet alleen tot
het werk en kunnen een grote belemmering geven in
het dagelijks leven. Het is goed om te wandelen en te
sporten. Bewegen is gezond en dit geeft kwaliteit aan
uw leven, maar dan moeten uw voeten wel meewerken.
De Hallux podotherapeut kan voor u:
• klachten in kaart brengen en behandelen na een
uitgebreid voetonderzoek;
• therapeutische steunzolen vervaardigen;
• de juiste veiligheidsschoenen adviseren;
Vanwege nieuwe wetgeving omtrent veiligheids
schoenen en aansprakelijkheid is het belangrijk dat
u samen met uw leidinggevende het traject van de
podotherapeut bespreekt. Uw podotherapeut heeft
alle kennis in huis om voor u en uw werkgever tot de
juiste oplossing te komen.
Wist u dat: lichamelijke klachten directe invloed hebben
op uw energie en gemoedstoestand?

Hallux podotherapie is interessant voor bedrijven.
Zowel voor werkgevers als werknemers. Voeten
vormen onze basis. Als daar goed voor gezorgd
wordt, dan ziet/ervaart u: meer werkplezier, een
hogere productiviteit, minder ziekteverzuim en
een waterdichte aansprakelijkheid!

U bent werkgever
Ziekteverzuim
Hebt u werknemers die het merendeel van de dag
staan of lopen en veiligheidsschoenen dragen? Dan kan
Hallux Podotherapie u helpen. Werknemers vormen uw
organisatie, wanneer zij niet in staat zijn om te werken
hebben bedrijven vaak een probleem. De uitval van
medewerkers kan allerlei oorzaken hebben. Vaak betreft
het een fysiek probleem, dat kan worden opgelost.

Voetklachten ontstaan vaak als gevolg van een verkeerde
voetstand of een afwijkend functioneren van de voeten.
De vraag is: hoe kunt u als werkgever uw werknemers
hierin (preventief) helpen? Zodat de werknemer prettig
en klachtenvrij functioneert en u als werkgever minder
kans hebt op ziekteverzuim en dus onnodige kosten?
Hallux heeft hiervoor meerdere oplossingen, zoals een:
• voet- houdingsscreening van uw werknemers
door de podotherapeut;
• digitale bedrijfsscan door middel van
enquête onder medewerkers;
• kosten-baten analyse;
• landelijk netwerk van podotherapeuten.
Wist u dat: een zieke medewerker u gemiddeld €250,00
per dag kost? Niet alleen betaalt u zijn of haar loon door,
u moet ook voor een vervanger zorgen, of genoegen
nemen met productieverlies.

Aansprakelijkheid
Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn vereist op
veel werkplekken. Veiligheidsschoenen vallen hier ook
onder. Veiligheidsschoenen met steunzolen vormen
een combinatie die vraagt om aandacht. Wanneer er
inlegzolen in veiligheidsschoenen worden gelegd dan
wijken ze af van de geteste norm (geharmoniseerde
Europese norm EN-ISO- 20344:2011). Hiermee vervalt
de aansprakelijkheid van de leverancier, met alle risico’s
voor werkgever en medewerker. De verzekeraar zal in
dat geval bij een ongeval niet uitkeren.
Hallux kan dit aansprakelijkheidsrisico voorkómen.
Wij werken samen met schoenleveranciers die over alle
juiste certificeringen beschikken. Hierdoor voldoet u als

werkgever aan alle eisen en normen en blijven u en uw
medewerker goed verzekerd bij ongevallen.

Wat kan Hallux voor u betekenen?
• risico-analyse aansprakelijkheid CE;
• digitale bedrijfsscan door middel van enquête
onder medewerkers;
• advies omtrent normering en certificering;
• informatiebijeenkomsten voor leidinggevenden
zoals het HR-team en veiligheidskundigen.
Wist u dat: arbodiensten meer en meer bedrijven
actief controleren op naleving van de certificering van
veiligheidsschoenen in combinatie met steunzolen?
Wist u dat: gemiddeld 15% van uw medewerkers
reeds steunzolen in de veiligheidsschoenen heeft?
Wist u dat: ongeveer 50% van alle rugklachten
een relatie hebben met verkeerd lopen of staan?

Podotherapie, uw lichaam in beweging
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