
PES

PODO concept
Exclusief voor medische beroepen

Steunzooltherapie (Decompressie Zolen)

https://steadyagency.com/pes

Helping YouMoveBetter!



PES – wie zijn wij ?

ONS VERHAAL

§ Opgericht in 1989 door Marc Provo.  

§ Decennia gespecialiseerd in ganganalyse, de fabricage van op maat gemaakte steunzolen alsook handelingen van kleine
voetchirurgie.

§ Sinds de start enkel exclusief gericht naar medische beroepen (huisartsen en kinesisten). 

§ Klantendatabase van + 400 - 130 huisartsen zijn intensieve gebruikers.

§ Sinds 2019 behoort PES tot de Total M Solutions (commerciële benaming Steady Agency), maar behoudt de merknaam PES. 
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STEUNZOOL therapie

Accurate dynamische drukmeting

Op maat gemaakte steunzolen, 
vanuit een medische benadering. 

OBJECTIEVEN

§ Geen doorverwijzing meer – vertrouwensrelatie opbouwen met de patiënt.

§ Bijkomende service voor uwpatiënten.

§ Op maat gemaakte oplossing voor verscheidene rug-, gewrichts- of  
voetproblemen.

§ Professionele begeleiding doormedische specialisten. 

§ Geen financiële investeringvereist.
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DIENSTVERLENING – steunzooltherapie

PES
Voor volgende dienstverlening wordt GEEN vergoeding gevraagd :

§ Gebruik van scanapparatuur.
§ Opleiding door een voetgeneeskundige.
§ Diagnose begeleiding doorspecialist.

Per paar steunzolen

165 € - inclusief 6% BTW  

155,56 € - exclusief BTW
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STAPPENPLAN –steunzooltherapie – huisarts

GANGANALYSE
Maandelijks vast tijdstip om de 4 weken. 

PRODUCTIE OP MAAT 
Op basis van de meting en het medisch 

advies worden de steunzolen 
geproduceerd met een levertermijn van 4 

tot maximum 8 weken. 

FACTURATIE
Daags voor de aflevering ontvangt de 

huisarts per e-mail de factuur op naam 
van de patiënt à rato van 165 € per paar, 

inclusief BTW.

AFLEVERING ZOLEN PES
Bij een volgende vaste afspraak worden 
de afgewerkte steunzolen meegebracht.

De steunzolen worden contant 
afgerekend.  

AFLEVERING PATIËNT
Huisarts maakt afspraak met patiënt om 
de steunzolen af te leveren en ontvangt 

165 € per paar, met aflevering van 
factuur. 

NAZORG
Na 1 maand wordt de patiënt terug op 
consultatie uitgenodigd om de zolen te 

controleren en klachtenbeeld te 
evalueren. Indien nodig worden al dan 

niet aanpassingen uitgevoerd. 

OPVOLGING
Gezien we met schokabsorberende 

materialen werken is het sterk 
aangeraden om de zolen na 2 jaar te 

vervangen om hetzelfde effect te 
behouden.
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STAPPENPLAN –steunzooltherapie – medische beroepen

DOORVERWIJZING
Patiënten worden doorverwezen door 

hun behandelende arts. 

GANGANALYSE
Vast tijdstip – frequentie zelf te bepalen 

volgens noodzaak.

PRODUCTIE OP MAAT 
Op basis van de meting en het medisch 

advies worden de steunzolen 
geproduceerd met een levertermijn van 4 

tot maximum 8 weken. 

FACTURATIE
Daags voor de aflevering ontvangt de 
medische uitoefenaar per e-mail de 

factuur op naam van de patiënt à rato van 
165 € per paar, inclusief BTW. 

AFLEVERING ZOLEN PES
Bij een volgende vaste afspraak worden de 

afgewerkte steunzolen meegebracht.
De steunzolen worden contant 

afgerekend.  

AFLEVERING PATIËNT
De medisch uitoefenaar maakt een 

afspraak met patiënt om de steunzolen af 
te leveren en ontvangt 165 € per paar, 

met aflevering van factuur. 

NAZORG
Na 1 maand wordt de patiënt terug op 

behandeling uitgenodigd om de zolen te 
controleren en klachtenbeeld te 

evalueren. Indien nodig worden al dan 
niet aanpassingen uitgevoerd. 

OPVOLGING
Gezien we met schokabsorberende 

materialen werken is het sterk 
aangeraden om de zolen na 2 jaar te 

vervangen om hetzelfde effect te 
behouden.
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TUSSENKOMST

Geen klassieke tussenkomst 
(sowieso maximaal 50€) 

door het Riziv voorzien voor dit 
type zolen …

Privé organisaties

§ De klassieke tussenkomst door mutualiteiten, doorheen de jaren, meer en 
meer beperkt.

§ Meer en meer privé verzekeringen betalen tot 100% terug.

§ Op basis van de factuur kan de patiënt best navragen bij zijn eigen 
verzekering of werkgever (groepsverzekering) of er een terugbetaling 
voorzien is.

§ Het toenemende werkverlet door rugklachten, maakt dat de lijst van 
verzekeringsbedrijven die een terugbetaling voorzien, jaarlijks groeit…
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PES – next step

ONZE TOEGEVOEGDE WAARDE

PES heeft zich sinds zijn opstart gepositioneerd als een medische partner voor de huisartsen en kinesisten en niet enkel als leverancier van  
producten en diensten.

De nadruk ligt dan ook op de medische ondersteuning, gebouwd op een ruime ervaring.
De partners waar we mee samenwerken volgen dezelfde benadering : het brengen van een meerwaarde door continue opleiding.

NEXT STEP

Hebt U interesse?

Dan organiseren wij graag een vervolggesprek met een medisch specialist,

die ook uit de ervaring, U verder de samenwerking kan toelichten !
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