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Medida-solutions, 
wij spelen de hele dag 
met voeten! 



Deze nieuwe aanpak van Medida-solutions is het 
resultaat van passie, energie en een pioniersgeest.

Drie zaken die u en ons verbinden.

Als zolenmaker, in plaats van deze producten met de 
hand te maken door middel van gipsmaatnames is 
gebruik maken van Cad Cam veel sneller, properder 
en vooral gemakkelijker. 
U zult minder gips- en kleine stofdeeltjes inademen, 
wat zeker niet verwaarloosbaar is voor uw 
gezondheid.

Het systeem biedt u grote tijdwinst bij het 
vervaardigen van uw zolen, een gewaarborgde 
reproductie en u heeft minder personeel nodig.

De software functies geven u de mogelijkheid om 
het voetoppervlak als zooloppervlak te gebruiken, u 
maakt de nodige pronaties en supinaties, u past uw 
zolen volledig naar wens aan.

Kortom, dankzij het Medida-solutions systeem zal 
uw werk makkelijker en gezonder worden, u zult 
veel tijd winnen en toch volledig de controle over 
de vervaardiging van de zolen van uw patiënten 
behouden.

Of u nu zelf wenst te frezen of het frezen wenst 
uit te besteden, in beide gevallen geniet u van 
kwaliteit, service en snelle levertijden!
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Wat heeft 
Medida-
solutions u te 
bieden?
Sinds 2005 produceert Medida-solutions maatwerk zolen. Veel professionals
uit de Podologie in België, Nederland en Frankrijk zijn onze klanten. Wij
kijken ernaar uit om ook U bij te staan in de innovatie en uitbouw van uw
praktijk!

Wat maakt ons interessant voor uw onderneming?

Ons team gaat in samenwerking met u op zoek naar de voeten scanner
die het beste bij uw praktijk past. Wenst u evenveel te zien als op een
blauwdruk of wenst u hetzelfde resultaat als een gipsmodel, vraag het
aan onze medewerkers en ze zullen u met veel plezier de mogelijkheden
demonstreren!

Welke maten wenst u te kennen? Enkel de lengte en breedte van de
voeten? Of ook de hoogte van het mediaal gewelf? De vorm van de
hielkuip? De druk bij het staan? De druk tijdens het blootsvoets stappen of
de druk tijdens het stappen met schoenen en inlegzolen?



Video analyse
 
U kunt tot 4 high speed camera’s tegelijk gebruiken. In de 
meeste praktijken wordt zowel lateraal als dorsaal tegelijk 
video beelden gemaakt.
Hiermee krijgt u een duidelijk vertraagd beeld over de afrol, 
zwaaifase, positie van de enkels en de knieën.

De beelden worden automatisch opgeslaan binnen het 
software progamma zodat u binnen uw patiënt data ten alle 
tijden de video beelden opnieuw kunt gaan bekijken.

Video analyse

Bij Medida is het altijd 
druk, druk, druk...

Drukmat Analyse

Een leuke extra om te tonen aan patiënten of 
net hierop het zolenplan te baseren. In beide 
gevallen een meerwaarde voor uw praktijk.

Zowel het zwaartepunt als de verschillende 
drukpunten zijn duidelijk zichtbaar op de 
statische en de dynamische metingen. 

Extra voordeel, de drukmeting zit 
netjes bij de gemodelleerde zolen in het 
patiëntenbestand! 

Drukzolen Analyse

Deze handige drukzolen worden in de 
schoenen aangebracht voor het opmeten van 
de drukpunten in de schoenen met of zonder 
inlegzolen. 

U kunt hiervoor aangepaste zoolvormen 
verkrijgen in verschillende maten. Alsook 
zoolvormen beschikbaar voor stompvoeten 
of charcotvoeten.
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Een 2D scanner heeft als grote voordeel dat hij een foto van de plantaire zijde van 
de voet toont. Het zoolmodel en de elementen kunnen erg makkelijk geplaatst 
worden. Ook aantekeningen die op de voet gemaakt worden, zijn zichtbaar op de 
scan. Handig voor wie heel specifiek een uitsparing wil maken. 

Scanners

Plantaire
3D laserscanner

2D Voetscanner

Wenst U een goedkope maar krachtige scanner?
Dan is onze 3D sensor voetscanner het perfecte 
toestel voor U!

Deze goedkope maar krachtige 3D scanner is erg 
interessant voor wie net start met zijn praktijk. 
Voor weinig geld kunt u gebruik maken van deze 
scanner om een 3D afdruk van de voeten te maken.

Scant het plantaire voetoppervlak van beide voeten 
tegelijk door gebruik te maken van de plexiplaat, 
scant ook schuimdozen om hier zolen op te 
modelleren. 

Onbelast, semi-belast of volledig belast 
vanuit neutrale of gecorrigeerde positie 
neemt deze scanner in enkele seconden 
een perfecte 3D scan van de plantaire 
zijde van de voet.  

U krijgt er meteen ook een 2D beeld bij!

Erg handig als u een zool wilt maken met 
het voetoppervlak als zooloppervlak en 
achteraf de 2D scan wil gebruiken om de 
elementen te plaatsen.

Deze 3D laserscanner is erg populair bij 
onze klanten. Naast zijn uitmuntende 
eigenschappen ziet hij er ook nog eens 
goed uit!



Als zolenmaker, in plaats van deze
producten met de hand te maken
door middel van gipsmaatnames
is gebruik maken van Cad Cam
veel sneller, properder en vooral
gemakkelijker. 

U zult minder gips- en kleine 
stofdeeltjes inademen, wat zeker 
niet verwaarloosbaar is voor uw 
gezondheid.

Het systeem biedt u grote tijdwinst
bij het vervaardigen van uw zolen,
een gewaarborgde reproductie en u
heeft minder personeel nodig.

De software functies geven u de
mogelijkheid om het voetoppervlak
als zooloppervlak te gebruiken, 
u maakt de nodige pronaties en 
supinaties, u past uw zolen volledig
naar wens aan.

Kortom, dankzij het Medida-
solutions systeem zal uw werk
makkelijker en gezonder worden,
u zult veel tijd winnen en toch
volledig de controle over de
vervaardiging van de zolen van uw
patiënten behouden.

Of u nu zelf wenst te frezen of 
het frezen wenst uit te besteden, 
in beide gevallen geniet u van 
kwaliteit, service en snelle
levertijden!

De vele voordelen van
onze aanpak...



Software

Zolensoftware

Als podologen met de software werken, is het belangrijk 
dat zij hiermee net hetzelfde kunnen doen als wanneer 
zij dit handmatig zouden doen. De Medida-solutions 
zolensoftware stelt de therapeut instaat om de gewenste 
biomechanische correcties uit te voeren.

U heeft een heel uitgebreide bibliotheek ter beschikking 
van allerhande zolen en elementen. Heeft u toch 
een element nodig dat u niet gevonden heeft in de 
bibliotheek, kunnen onze medewerkers er steeds voor 
zorgen dat dit element in uw persoonlijke bibliotheek 
terecht komt! De elementen kunnen bovenop elkaar 
aangebracht worden of in elkaar overlopen.

Beide zijden kunnen gefreesd worden



Zolen 
laten 
frezen
U meet digitaal de voeten van uw patiënt met een voetscanner naar keuze. 
Na de maatname tekent u de zolen waarna u deze per mail doorstuurt naar 
de Medida-solutions werkplaats.

Binnen de 5 werkdagen ontvangt u de gefreesde maatwerkzolen exact zoals 
u ze getekend heeft. U kan kiezen uit een ruim assortiment aan materialen. 
Naast de klassieke unishore blokken 25, 40, 50, 60 en zelfs 70 kan u ook 
kiezen voor combinatieblokken. Zo kan u kiezen om de achtervoet in harder 
materiaal te hebben en de voorvoet in zachter materiaal. 

Ook kunt u kiezen voor sandwich blokken, hierbij zijn verschillende 
hardheden boven elkaar opgebouwd en kan u bijvoorbeeld een zachtere 
uitsparing maken. 



De verschillende freesmachines 
variëren naargelang snelheid en 
grootte.

GP103

Deze 103 is ideaal indien u dagelijks 
tot 16 paar zolen wenst te frezen.
U freest binnen de 30 minuten 1 
paar uit.

Buitenafmetingen
B 78cm D 85cm H 81cm

GP451

Wenst u dagelijks tot 24 paar zolen 
uit te frezen dan is deze 451 voor u!
U freest binnen de 20 minuten 1 
paar uit.

Buitenafmetingen
B 68cm D 110cm H 87cm

Afhankelijk van uw 
capaciteit en doorgroei 
ambitie bespreken wij 
samen de geschikte 
freesmachine. 

GP303

Wenst u dagelijks tot 50 paar zolen uit te frezen en 2 paar 
na elkaar opteer dan voor deze 303. U freest binnen de 8 
minuten 1 paar uit.
Supplementen frezen is ook mogelijk.

Buitenafmetingen
B 186cm D 84cm H 210cm 
(H 170 cm indien bovenstuk eraf wordt gehaald)

GP401

U heeft een grote zolenproductie, opteer dan voor deze 401 deze freest 
dagelijks tot 84 paar zolen. U kunt 10 paar zolen na elkaar frezen. U freest 
binnen de 8 minuten 1 paar zolen uit. Supplementen frezen is mogelijk met 
de 30cm hogere uitvoering.

Buitenafmetingen 
GP 400 : B 200cm D 104cm H 180cm
GP 401 : B 241cm D 104cm H 180cm



Wij wensen onze klanten 
hartelijk te danken om 
over Medida-solutions te 
schrijven.
Ik streef ernaar om steeds beter mijn zolen te maken. En om dat te doen 
moet je mee in de techniek die tegenwoordig heel veel mogelijkheden 
biedt. Maar als zelfstandig ondernemer moet je ook op financieel gebied 
de boel goed in de gaten houden.

3D techniek is heel mooi maar best prijzig en dat weerhield mij er eerst van, 
totdat Medida-solutions mij belde en mij vroeg om het te demonstreren en 
een voorstel deed waar ik geen nee tegen kon zeggen. Sindsdien werk ik in 
alle tevredenheid met de nieuwste 3D technieken en software van Medida-
solutions. Ze hebben mij uitstekend geholpen in de begeleiding en het 
onder de knie krijgen van de software.

Nu krijg ik iedere week de door mij softwarematig vervaardigde zooltjes, 
die hun in eigen huis frezen, thuis gestuurd. Als er een probleem is of ik 
kom ergens niet helemaal uit dan is één telefoontje genoeg. Dus een zeer 
tevreden klant om Medida-solutions aan te bevelen.

Nico 
Bakker
Bakker praktijk voor Podologie
Leeuwarden, Nederland.

Binnen een termijn van enkele dagen 
ontvangen wij netjes uitgefreesde zolen die we 
helemaal zelf ontwerpen in 3D!

Een groot pluspunt is dat het eindproduct 
ook effectief je eigen ontwikkelde zool is. De 
software is gebruiksvriendelijk en betrouwbaar 
ook zijn wij zeer tevreden over de vlotte en 
sterke service van Medida-solutions.

Paul 
Bosch
Podologisch Centrum Focus
Kortenberg, België.

Annemarie
Vreeswijk
Annavita Podotherapie
Capelle aan den Ijsel, Nederland.

Bij Annavita Podotherapie maken 
we sinds 2007 gebruik van de 
drukmat en software van Medida-
solutions. 

Als podotherapeut heeft me 
dat veel duidelijkheid en inzicht 
gegeven. Klinisch gezien kan 
je met behulp van de drukmat 
meer gegevens verzamelen 
door middel van statische en 
dynamische drukmetingen. O.a 
het lichaamszwaartepunt, de 
drukverdeling, de ganglijn maar ook 
de snelheid van een stap.  

Voor de patiënt heeft dit ook 
meerwaarde omdat je de gemeten 
gegevens direct kan laten zien en 
uitleggen wat je gemeten hebt. 

Bij het verwerken en vertalen van 
de gegevens naar een zool is er in 
de bibliotheek mogelijk gemaakt 
om je eigen opzet van een zool te 
verwerken zodat je veel  sneller 
een zooltje hebt ingetekend en niet 
steeds overnieuw alle elementen bij 
elkaar hoeft te zoeken. 

Wij laten de zolen bij Medida-
solutions uitfrezen. Dit gaat heel 
makkelijk door met een druk op 
de knop de zool naar Medida te 
versturen. In een overzicht geef je 
aan uit welk materiaal.

Er is een grote keuze uit blokken 
met shore waardes uiteenlopend 
van 25-70 shore en er zijn ook 
combinaties mogelijk zodat je echt 
maatwerk kan leveren. De zolen 
worden naar ons eens per week 
opgestuurd.
 



Huren, super 
interessant!
...en het kan al vanaf 100€ per maand!

Tijdens de huur overstappen op de aankoop van een scanner 
en software is steeds mogelijk! Informeer naar de verschillende 
mogelijkheden!

Het huren van een toestel biedt vele voordelen:

• U heeft steeds de laatste nieuwe software.
• Als uw scanner het laat afweten wordt deze onmiddellijk vervangen.
• Ideaal om investeringen nog even uit te stellen.

U kan een jaar lang testen met de software
zonder verdere aankoopverplichting.

Wat zijn de mogelijkheden tijdens de huur?

• U bent tevreden? 
Dan kan de huur verder gezet worden.

• U bent niet tevreden? 
Dan kan de huur worden stopgezet na 1 jaar.

Uw eerste 10 zolenparen 
gratis als u klant wordt!

Slechts
36,3€
per zolenpaar!



medida-solutions
Duivelshoekweg 2 
2610 Wilrijk, België info@medida-solutions.com

Philippe Perriens
Productie Verantwoordelijke

+32 (0)471 106 560
production@medida-solutions.com

Geoffrey Cartereau
Technical Consultant
Wallonie & France

+32(0)460 952 401
gc@medida-solutions.com

Virginie Haerynck
Zaakvoerder

+32 (0)473 420 370
vh@medida-solutions.com

François Rocher
Technical Consultant
France

+32 (0)470 790 543
fr@medida-solutions.com

Sam Dillemans
Technical Consultant
Vlaanderen & Nederland

+32 (0)470 811 861
sd@medida-solutions.com

Word ook lid van de Medida-solutions facebookpagina:
www.facebook.com/MedidaSolutions

Het team van Medida-
solutions staat steeds voor 
u klaar met raad en daad!
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