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Een slipper of sandaal met vergelijkbaar comfort als de op maat gemaakte steunzolen 
in uw schoenen? In de zomer ook uw steunzolen dragen? Vaak is dit lastig. 
 
Er zijn goede schoenmerken met uitstekende voetbedden in de slippers, maar bij 
sommige mensen is dat niet voldoende om klachtenvrij te blijven lopen. Als u merkt 
dat u uw steunzolen mist is Zlippo wellicht een uitkomst voor u.  
 
Er is een oplossing gevonden door een individueel voetbed te combineren met een 
lederen bovendeel. Zlippo is een slipper met een vergelijkbaar voetbed als de 
individueel op maat gemaakte zolen in uw schoenen. Een mooie samenwerking tussen 
Kemerink voet & beweging en Zlippo. 
 
U bepaalt zelf het uiterlijk van uw Zlippo  
Zlippo is een slipper of sandaal, op maat met keuzevrijheid voor de drager. U kunt 
kiezen uit vele modieuze leersoorten en kleuren. Bij Zlippo ontwerpt u uw eigen 
slipper. Er is keuze uit leuke trendy leersoorten, vele modellen en meerdere 
zoolkleuren. De schacht wordt om de voet afgepast, zodat eventuele gevoelige 
plaatsen en drukplekken vrijgelegd kunnen worden. 
 
Zlippo doet het verantwoorde en leuke design van de slipper schacht en Kemerink 
voet & beweging voegt de kennis en kunde toe voor een verantwoord op uw 
probleem gericht comfortabel voetbed. Door die samenwerking ontstaat een Zlippo. 
 
Ruime kleurkeuze, unieke slippers 
U kunt kiezen uit vele modellen en kleuren, u kiest wat bij u past. Bekijk www.zlippo.nl 
 
Zlippo, ook voor U  
Ook met een reumatische of diabetische voet kunt u nu comfortabel een slipper 
dragen. Interesse? Vraag bij Kemerink voet & beweging naar de mogelijkheden. 
 
 

 
 
 
 
 

 
Therapeutische werking 
De werkwijze kort geschetst. Kemerink voet & beweging maakt voor u een persoonlijk 
op maat gemaakt voetbed vergelijkbaar met dat in uw schoenen. Via Zlippo bestelt 
Kemerink voet & beweging een passende en door u gekozen slipperschacht 
(bovenleer). Van het voetbed en de slipperschacht maakt Kemerink voet & beweging 
een comfortabele op uw voeten afgestemde slipper of sandaal.  
 
Kosten en vergoeding  
Kosten 
Kemerink voet & beweging kan u vooraf over de kosten informeren. 
 
Vergoeding 
Soms kan een deel van de kosten in aanmerking komen voor vergoeding uit de 
aanvullende verzekering. Kijk uw polis na of dit mag en over de hoogte van de 
vergoeding. 
Wij adviseren u bij twijfel contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. De hoogte 
van deze vergoeding verschilt per zorgverzekeraar. Ook is deze afhankelijk van het 
door u afgesloten aanvullende pakket. 
 
Vragen 
Als er naar aanleiding van dit begeleidende schrijven nog vragen zijn, neemt u dan 
contact op met uw voetspecialist bij Kemerink 038-453 1337. 

 
Met vriendelijke groeten, 

Kemerink voet & beweging                        

 

http://www.zlippo.nl/

