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Algemene omschrijving:
CCOO (hierna als orthese genoemd) is een acroniem voor Charcot Controlerende
Orthopedische Orthese. Deze orthese wordt voorgeschreven voor patiënten die voetulcera
of gevoelloze voeten (geen gevoel) hebben. Dit is een orthese die in twee schalen is
uitgevoerd en beslaat de gehele voet en kuit van het onderbeen, het lijkt op een
skischoenen (zie figuur 1). Hoewel het een beetje groot en omvangrijk is, geeft de orthese
enorme steun en het voorkomt beweging van voet en enkel. Deze is volledig opgevuld
aan de binnenkant. Hierbij wordt geen gebruik gemaakt van een schoen over de orthese.
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figuur 1
Toepassing:
1. Breng een katoenen tricot of een lange (dunne) katoenen sok met been aan (zie
figuur 2).
2. Schuif de orthese in de juiste positie, zodat de hiel goed achterin in de orthese
(zie figuur 3). De hiel moet helemaal in contact staan met de onderkant van de
voetplaat. Controleer, door te kijken langs de zijkanten en de achterkant.
3. Breng het voorste gedeelte van de orthese aan en zorg ervoor dat de
zijkanten over lappen met de achterkant (zie afbeelding 4).
4. Breng eerst de wreefband aan de voorzijde van de enkel aan(zie figuur 5).
5. Bevestig dan alle resterende banden (zie figuren 6 en 7).
6. De huid moet worden gecontroleerd op roodheid, roodheid verdwijnt na ongeveer
15 minuten. Lichte roodheid is gebruikelijk op de wreef en onder de bal van de voet.

Orthopedie Techniek Noord Nederland is
een zelfstandige orthopedisch Instrumentmakerij met vakkundige medewerkers.
Met ruim 25 jaar ervaring in het ambacht
van orthopedisch technicus beogen wij de
volle tevredenheid van de klant over zowel
hulpmiddel als service. De cliënt staat dus
centraal. Dat is voor u een prettig idee.
Onze medewerkers vormen een
gespecialiseerd, enthousiast en hecht
team. Zij hebben zich als doel gesteld:
een perfect en persoonlijk product af te
leveren.

Branchegenoten
Wij werken samen met een aantal goede
branchegenoten om u als klant een zo
goed mogelijk product te leveren. Door
goed overleg met deze partners kunnen
we altijd rekenen op de beste kwaliteit.
Voor u als cliënt betekent dat natuurlijk
zorgeloos vertrouwen op een deugdzaam
en kwalitatief goed product welke is
voortgekomen uit onderzoek en veel
praktijkervaring.

figuur 2

figuur 3

figuur 4
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Het dragen van de orthese:
Op de eerste dag dat u de orthese gaat dragen dient u dit geleidelijk op te bouwen.
Te beginnen door het dragen van de spalk voor slechts 1 uur. Na 1 uur verwijder de
banden en controleer uw huid op rode plekken. Sommige kleine, lichte rode plekken
kunnen opgemerkt worden. Deze rode plekken verdwijnen in 20 tot 30 minuten na het
verwijderen van de orthese.
Lichte roodheid is gebruikelijk op de wreef en onder de bal van de voet. Als de rode
plekken niet weg gaan in 20 tot 30 minuten of als er bij u krassen, blauwe plekken of
blaren zichtbaar zijn, doe dan de orthese niet weer aan. Neem dan contact op met
uw orthopedisch instrumentmaker om een afspraak te maken.
Als de huid goed is, wacht minstens 1 uur en dan weer de orthese om doen voor
gedurende 1 uur per keer voor de rest van de eerste dag, controleer uw huid na elk uur.
Op de tweede dag, draag de orthese nu gedurende 2 uur achtereen. Na 2 uur, verwijder
de banden en controleer de huid. Als de huid in orde is, doe de orthese om gedurende
2 uur voor de rest van de dag, het controleren van de huid na elke 2 uur. Als uw huid
goed is en vrij van rode plekken is, kunt u geleidelijk het dragen verhogen met 1 uur
per dag, het controleren van de huid na elke opgebouwde draagtijd.
Reiniging en onderhoud:
De beste manier om een orthese schoon te maken is aan de binnenkant in te spuiten
met alcohol en droog te vegen zodat het lichaamsoliën en resten verwijdert. Het kan
ook worden gereinigd door het met een vochtige handdoek met antibacteriële zeep, of
antibacteriële vochtige doekjes. Bij gebruik van de orthese onder de douche dient u de
orthese goed na te drogen. Houd de orthese uit de buurt van grote hitte om schade aan
het kunststof te voorkomen.
Tips en probleemoplossing:
• Een goede schoen moet ten alle tijden aan de andere voet
worden gedragen. • Als u merkt dat rode vlekken, blauwe plekken,
of blaren op uw huid ontstaan, stop dan met het dragen van de
orthese en bel uw orthopedisch instrument maker om een afspraak
te plannen. • Als er problemen of vragen zijn, neem contact op met
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de orthopedisch instrumentmaker.
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