
Zo'n vernieuwend 
proces daagt ons 
uit.
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Smeets Loopcomfort is een van de laatste zelfstandige orthopedische schoenmakerijen van 
Nederland. Tien jaar geleden, met het honderdjarig bestaan, vestigde het familiebedrijf zich 
in Sittard-Geleen met de productieateliers en het expertisecentrum. “We maken hulpmid-
delen waarmee mensen beter kunnen bewegen en sporten.”

Topsport dankzij bionische arm

Afgelopen jaar kwam Smeets Loopcom-
fort in het nieuws met een vernieuwende 
brace/prothese voor toptennisser Sam 
Schröder. “Sam heeft een beperking 
waardoor hij geen racket kan vasthouden”, 
zegt Joost van der Laan, orthopedische 
instrumentenmaker bij het bedrijf. “Na on-
derzoek, ontwikkeling van diverse model-
len, aanpassen en testen hebben we een 
oplossing gevonden. Het racket wordt als 
het ware aan het polsgewricht gekoppeld. 
Dat geeft Sam bewegingsvrijheid en de 
mogelijkheid om de bal te sturen. En het 
werkt, want Sam is hard op weg naar de 
tennistop. Over vier jaar wil hij meedoen 
aan de Paralympics in Tokyo.”

Vernieuwende projecten
De technisch ontwerper is duidelijk trots. 
“En wij ook”, zegt Thijs Smeets, algemeen 
directeur en als vierde generatie aan het 
roer in het familiebedrijf. “We helpen 
mensen graag. Ook als ze met ingewik-
kelde vragen komen! Daarnaast daagt 
zo’n vernieuwend project ons uit, het 

maakt ons beter. We willen in ons vakge-
bied de beste zijn en topkwaliteit leveren.”
De ambities zijn tekenend voor het bedrijf 
dat in 2013 de titel hofl everancier kreeg. 
Op dit moment de enige met die eretitel 
in Sittard. Geld verdienen is niet de enige 
drijfveer, anders was de ‘bionische arm’ 
er niet gekomen. “Nee”, vervolgt Thijs 
Smeets. “Als ondernemer is er méér in 
het leven dan geld. Zo pieker ik er niet 
over om de afwerking van onze schoenen 
en andere hulpmiddelen uit te besteden 
naar de lage lonenlanden. Ik voel me 
verantwoordelijk voor de 55 mensen die 
hier werken. En ik zou het ook doodzonde 
vinden als dit vak uit Nederland ver-
dwijnt. We doen hier alles zelf. Van eerste 
ontwerp tot en met de fi jnste afwerking.”

De beste oplossing 
“Bovendien”, vult beleidsadviseur Edith 
König aan, “komen onze klanten en 
patiënten hier meten en passen. Het 
persoonlijk contact is belangrijk. We be-
steden veel tijd aan advies. Het gaat altijd 

om de beste oplossing.”
Een rondje door Smeets Loopcomfort 
is meteen een kennismaking met een 
oeroud ambacht. Maar de gebruikte 
middelen en apparatuur zijn uiterst 
modern. “Je moet blijven innoveren en 
vernieuwen”, zegt Edith. “De brace/pro-
these voor Sam opent voor ons deuren 
in de sportwereld. We leren technieken 
die we toepassen in meer producten, ook 
voor sporters zonder beperking. Langer 
en beter bewegen en sporten, dáár gaat 
het om.”

Kom kijken
Smeets Loopcomfort ligt aan de Lissa-
bonlaan met zicht op Sportzone Limburg. 
“Een ideale plek”, zegt Thijs Smeets. 
“En het ligt centraal voor onze klanten uit 
Zuid-Nederland.” 
Wilt u weten hoe orthopedische hulp-
middelen worden gemaakt? Neem dan 
maandag 30 mei een kijkje achter de 
schermen. Meer informatie op 
 www.loopcomfort.nl
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