Voetverzorgingstips:

Wordt de behandeling vergoed?

- Was uw voeten regelmatig met alkalivrije zeep.
Deze zeep tast de natuurlijke beschermlaag van
de huid niet aan.
- Droog uw voeten goed af, vooral tussen de tenen.

De tegemoetkoming voor podotherapie komt
(in de meeste gevallen) uit de aanvullende verzekering.
De hoogte van deze tegemoetkoming is per zorgverzekeraar
per pakket verschillend. Het is verstandig om voor uw
bezoek uw polisvoorwaarden te raadplegen.

- Verzorg uw voeten regelmatig met bijvoorbeeld een
crème of babyolie ter voorkoming van een droge huid
en kloofjes.

Voor meer informatie:
Kijk op onze website: www.voettherapie.nl

- Neem nooit langer dan vijf minuten een
voetenbad. Door langer in het water te zitten 		
verweekt de huid en wordt deze extra kwetsbaar
voor wondjes of infecties. Hebt u een wondje, 		
neem dan geen voetenbad. Dit belemmert de 		
wondgenezing.
- Knip uw nagels altijd recht af. Dit voorkomt ingroei.
- Draag geen strakke kousen of sokken.
- Draag goed passende schoenen met voldoende
ruimte voor de tenen.
- Peuter, knip of snijd nooit zelf aan eelt
of likdoorns, maar laat dit aan een pedicure of 		
podotherapeut over.

Praktijkadres
Centrum voor Voettherapie
Bilderdijkplein 23, 7901 JM Hoogeveen
Tevens hebben wij zitting in het Medisch Centrum Eikstaete,
van Limburgstirumstraat 142, 7901 AT Hoogeveen

Wilt u een afspraak maken?

Praktijk voor podotherapie en pedicure.

Aan het Bilderdijkplein 23, of telefonisch: (0528) 23 35 60
(maandag t/m vrijdag), of per e-mail: info@voettherapie.nl

En vooral: luister naar uw voeten!

Wij behandelen op afspraak van maandag t/m zaterdag.

www.voettherapie.nl

Aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten
en de branche organisatie voor pedicures.

Binnen ons centrum zijn pedicures en
podotherapeuten werkzaam.
Wat zijn de taken van de pedicure?
Al onze (medisch) pedicures zijn opgeleid om voetklachten
te behandelen, te weten:
•
eelt- en likdoorns verwijderen
•
verzorgen nagelproblemen
•
preventieve zorg van de risicovoet*
* diabetische, reumatische en oudere voet
De pedicures zijn lid van ProVoet, de beroepsverenging
voor pedicures , en staan ingeschreven bij ProCert,
het kwaliteitsregister voor pedicures.
De pedicures hebben een eigen AGB-code
(Algemeen Gegevens Beheer Zorgverleners).
Dit is een register waarin van alle officiële zorgverleners
de gegevens worden vastgelegd.

Kwaliteitsregister

Wat zijn de therapiemogelijkheden?

Onze podotherapeuten zijn ingeschreven bij het
kwaliteitsregister voor paramedici. Dit houdt in dat
zij zich verplichten om regelmatig bij- en nascholingen
te volgen en dat de praktijk gevisiteerd wordt.
Dit om de kwaliteit van de praktijk te waarborgen.
Daarnaast zijn ze lid van de NVvP, de Nederlandse
Vereniging van Podotherapeuten.

- Podotherapeutische zolen. Ze corrigeren een 		
afwijkende voetstand en/of zorgen voor een 		
betere drukverdeling onder de voet, waardoor
deze beter zal functioneren.

Podotherapeuten zijn in dit vakgebied de enige met een
hogere beroepsopleiding (hbo) en een bachelor-degree.
Een dergelijke opleiding is wettelijk erkend als deze
voldoet aan wat omschreven staat in de Wet BIG
(Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg), artikel 34.
Podotherapeuten hebben een eigen AGB-code
(Algemeen Gegevens Beheer Zorgverleners).
Dit is een register waarin van alle officiële zorgverleners
de gegevens worden vastgelegd.

Wat is de werkwijze van de podotherapeut?
Wat is een podotherapeut?
Een podotherapeut is een paramedicus gespecialiseerd
in het verhelpen van klachten die voortvloeien uit een
onjuiste voetstand of afwijkend looppatroon.
Het niet goed functioneren van de voeten kan klachten in
de voet zelf veroorzaken, maar ook in de knie, heupen
en/of rug. De podotherapeut behandelt eveneens
nagel- en huidproblemen. De behandelwijze van de
podotherapeut is gericht op het voorkómen van klachten.
In onze praktijk worden de podotherapeuten geassisteerd
door een praktijkondersteuner.

De behandeling start met een vraaggesprek over uw
klacht(en). Daarna vindt er een zorgvuldig voetonderzoek
plaats, dat kan worden aangevuld met een knie-,
heup- of rugonderzoek. Bij patiënten met diabetes of
reuma wordt een risico analyse gedaan ter preventie van
wondjes. Als de oorzaak van uw klacht(en) is opgespoord,
stelt de podotherapeut samen met u een behandelplan
op. Tevens zal er een rapportage naar de huisarts en/of
behandelend specialist worden gestuurd.

Wij werken op verwijzing van een huisarts of specialist.
Het is ook mogelijk om zonder verwijzing door de
podotherapeut onderzocht en behandeld te worden.

Aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten
en de branche organisatie voor pedicures.

- Siliconen orthese (= teenstukje) voor correctie of
bescherming van de teenstand, drukplekjes
voorkomen of verminderen.
- Instrumentele behandeling. Deze bestaat o.a. uit
het verwijderen van overmatig eelt of likdoorns bij
risicovoeten, ingegroeide (ontstoken) nagels
behandelen, wondbehandeling bij diabetes of reuma.
Hieronder valt ook de wondverzorging bij 		
diabetespatiënten.
- Orthonyxie (= nagelbeugeltechniek). Hierbij wordt
een beugeltje om de nagel geplaatst om de nagel
te kunnen corrigeren en ingroei te voorkomen.
- Tijdelijke therapie. Pijnlijke drukplekken
of wondjes worden met vilt meteen ontlast 		
of beschermd. In afwachting van een 		
podotherapeutische zool kan de voet zo nodig 		
worden ontlast met tape.
- Voorlichting en adviezen over dagelijkse voet- en
nagelverzorging maar ook over goed schoeisel.

