DE VOETENKRANT
De voetenkrant is een uitgave van Centrum voor Voettherapie uit Hoogeveen.
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Bilderdijkplein 23, Hoogeveen. Tel. 0528-233560
Aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten
en de branche organisaties voor pedicures.

Het

geheim
in de schoen
zit

FinnComfort biedt voor elke voetvorm de juiste pasvorm, welke
de tenen bewegingsvrijheid en de voeten optimale steun geeft.
De uitgekiende leestvormen zijn gecombineerd met een uitneembaar
kurk/latex voetbed dat het
natuurlijke afwikkelen van de
voet tijdens het lopen mogelijk
maakt.
Alle modellen zijn desgewenst
ook te gebruiken met een eigen
steunzool. Voor meer informatie
kijk op: www.finncomfort.nl

Verwen uw voeten met FinnComfort.
* Alleen bij een offerte-aanvraag. Max. 1 p.p. | Geldig zolang de voorraad strekt.

Roll-Moc 7201 Rolling-Summer

Step Up 4627 Nerine

Joy 0881 Fiji
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Bovenstaande modellen hebben
verstelbare (velcro)banden, waardoor
de schoenen perfect af te stellen zijn.

voeten houden van wolky
Trek een paar Wolky’s aan en je merkt meteen: voeten houden van Wolky.
Comfort is het uitgangspunt. Met een anatomisch gevormd voetbed en een
doordacht ontwerp van leest en pasvorm, maar ook volop aandacht voor
styling en kleur, een afgewogen materiaalkeuze en een gedegen afwerking.
Sinds de oprichting in 1982 gaat Wolky voor kwaliteit. Daarnaast staat
Wolky voor langdurig plezier van een modieuze schoen met een herkenbaar
design en dito comfort.
Kijk voor de complete lente/zomer 2014 collectie
op www.wolky.nl. Volg ons op Facebook en ding mee
naar leuke prijzen! www.facebook.com/wolkyshoes

Schutstraat 189-4 | 7907 CE Hoogeveen | www.gdesign.nl

Even voorstellen...

het podotherapeutischteam
Al in 1987 begon eigenaar Pieter Feijer als podoloog met het
aanmeten van steunzolen. Omdat er steeds meer vraag kwam naar
op maat gemaakte zolen, ging in 1996 Yvonne Kruize-Zuidersma
als podotherapeut aan de slag in het Centrum voor Voettherapie.
Inmiddels is het team uitgebreid met podotherapeut Wijnand
Kosters en podo-assistent Ingrid Groen. Daarnaast werken er in het
Centrum ook vijf pedicures.
Tot 2012 was het Centrum gevestigd in de winkel van Feijer
Schoenen. Sinds april van dat jaar hebben we een nieuwe plek
gevonden aan het Bilderdijkplein 23 in Hoogeveen. Aan de
vertrouwde service hebben we niets veranderd! We zijn u dan ook
graag van dienst als u vragen heeft of een afspraak wilt maken!

Yvonne Kruize-Zuidersma

Wijnand Kosters

Ingrid Groen

Marja Snippe

Tineke IJmker

Jannie Kleine

het pedicureteam

Ons pedicureteam bestaat uit vijf pedicures, die beschikken
over de juiste combinatie van veel ervaring en de nieuwste
behandelmethodes! Twee van ons zijn Medisch pedicure en de
andere drie zijn in opleiding tot Medisch pedicure. Dit houdt in dat
wij alle vijf de zogeheten risicovoeten mogen behandelen. Onder
risicovoeten wordt verstaan o.a. de diabetische -, reumatische-,
maar ook de spastische - en de oudere voet. Sommige
risicovoeten komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in
de kosten van uw zorgverzekeraar. Of u in aanmerking komt voor
deze tegemoetkoming kunt u nalezen in uw polis.
Om al onze cliënten zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn,
volgen wij regelmatig nascholingen en cursussen. Wij staan tevens
ingeschreven bij het KRP(Kwaliteit Register Pedicures). Dit register
houd bij welke (bij)scholing wij gevolgd hebben en nog moeten
volgen, zodat onze kennis “up to date” blijft.
Wij behandelen op afspraak van maandag tot en met zaterdag.
Er is altijd wel een mogelijkheid te vinden om ons te bezoeken.
Dit kan zijn voor een volledige voetbehandeling, een kleine
behandeling of het mooi maken van de nagels voor de zomer,
dit met behulp van een gelnagel.
De samenwerking tussen de pedicures en de podotherapeuten
binnen ons Centrum komt onze cliënten ten goede. De lijntjes zijn
kort waardoor u als cliënt efficiënt en adequaat geholpen wordt.
Graag zien we u binnenkort in ons Centrum.

Cocky Regeling

Ina Hooijer

het assistentieteam
Ons team bestaat uit 3 leden. Wij ondersteunen de podotherapeuten
en pedicures die bij het Centrum voor Voettherapie werkzaam
zijn. De agenda’s van de podotherapeuten en pedicures zijn heel
belangrijk. Wij plannen afspraken voor hen in of verzetten afspraken.
Wij zijn telefonisch het aanspreekpunt van het Centrum voor
Voettherapie. Als u naar het Centrum voor Voettherapie belt kunt
u met één van ons contact krijgen. Ook doen wij administratieve
werkzaamheden zoals het verzorgen van de poststukken.
Maar ook bij het vervaardigen van de steunzolen hebben wij een
ondersteunende taak. Daarbij kunt u denken aan het aansturen van
de freesmachine, het slijpen van de zolen en het afdekken daarvan.
Het is een heel afwisselend werk wat we met plezier doen! We staan
voor u klaar en hopen u naar tevredenheid te kunnen helpen.

Trijntje Perdok

Inge Otten

Pieter Feijer

Wist u dat?
•

Een zwangerschap de schoenmaat van
vrouwen vergroot?
Dit blijkt uit nieuw wetenschappelijk onderzoek.
Tijdens een zwangerschap neemt de hoogte
van de voetholte bij vrouwen af en gaat de
buigzaamheid
van hun voeten
achteruit. Na
de bevalling
zijn hun voeten
daardoor
platter en is
hun voetlengte
met gemiddeld
2 tot 10 millimeter toegenomen. Die vergrote
schoenmaat is waarschijnlijk blijvend.
Dat schrijven wetenschappers van de Universiteit
van Iowa in het wetenschappelijk tijdschrift
Physical Medicine & Rehabilitation.
De wetenschappers kwamen tot hun
bevindingen door de voeten van 49 vrouwen op
te meten aan het begin van hun zwangerschap
en vijf maanden na hun bevalling opnieuw. Bij
ruim 60 procent van de proefpersonen bleken
de voeten gegroeid in lengte. De vergroting van
de schoenmaat treedt vooral op na de eerste
zwangerschap, zo blijkt uit het onderzoek. Bij
vrouwen die voor de tweede of derde keer
bevallen, groeien de voeten niet of nauwelijks
meer.

•

De voet bestaat uit 26 afzonderlijke
botten, 33 gewrichten, 107 banden en
19 spieren en pezen. Een ingewikkelde
samenstelling, waar we zuinig op moeten
zijn! Voor het onderzoeken en behandelen
van voetklachten en pijn aan de enkels,
knieën, heupen of rug kunt u terecht bij de
podotherapeut!

•

In wetenschappelijk onderzoek een relatie
is aangetoond tussen het dragen van hoge
hakken en het krijgen van spataderen.

•

8 op de 10 Nederlanders die hun voeten
belasten tijdens werk, last hebben van
voetklachten

•

ProVoet, brancheorganisatie voor pedicures,
voerde een onderzoek uit onder 1.227
werkenden van 16 jaar en ouder. Bijna acht
op de tien Nederlanders die hun voeten
tijdens het werk wel eens belasten, hebben
last van één of meer voetklachten. In de
top vijf staan overtollig eelt, voetschimmel,
zweetvoeten, schimmelnagels en ingroeiende
teennagels. Vrouwen hebben vaker last van
overtollig eelt, terwijl zweetvoeten meer een
mannenkwaal lijkt te zijn.

•

Podotherapie vanuit uw aanvullende
verzekering wordt vergoed!

•

Vergoedingen: podotherapie wordt vanuit de
aanvullende verzekering vergoed, de hoogte
is afhankelijk van uw pakket. Heeft uw
diabetes dan is onder bepaalde voorwaarden
vergoeding vanuit uw basisverzekering
mogelijk.

• Een voetafwijking vaak erfelijk is?
Bij mensen die last hebben van bunions
(knobbels) is de kans groot dat anderen in
de familie ook last hebben van hetzelfde
voetprobleem. Veel voetafwijkingen zijn sterk
erfelijk.
Tot die conclusie komen onderzoekers van een
medische school in Boston. De resultaten van
het onderzoek zijn gepubliceerd in het tijdschrift
Arthritis Care & Research.”Ons onderzoek
is de grootste studie waarbij gekeken wordt
naar de erfelijkheid van veel voorkomende
voetproblemen bij ouderen”, aldus onderzoeker
Marian Hannan.
Voor de studie bestudeerde zij 1400 ouderen
binnen de Framingham Foot Study.
De deelnemers waren gemiddeld 66 jaar oud.
Ze keek onder andere naar de aanwezigheid van
bunions, hamertenen en afbraak (atrofie) van
het zachte ‘kussentje’ onder de voet.
Van de onderzoek deelnemers had 31 procent
bunions, 30 procent afwijkingen aan de tenen en
28 procent atrofie van het ‘kussentje’. Zowel de
bunions als de afwijkingen aan de tenen bleken
sterk erfelijk.

Een stap in de goede richting...

Podotherapie
Podotherapeuten behandelen klachten die voortkomen uit afwijkend
functioneren van de voeten en/of het looppatroon. Ook behandelen zij
huid- en nagelaandoeningen en geeft een podotherapeut preventieve
adviezen.
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 voorkomen van
klachten. In onze praktijk worden de podotherapeuten geassisteerd door
een podo-assistent.

Wij vervaardigen de podotherapeutische
zolen / steunzolen in onze eigen
werkplaats. (Hierin onderscheiden wij
ons van veel van onze collega’s, die de
podotherapeutische zolen door een
extern bedrijf laten vervaardigen). Door
zelf de zolen te maken, kunnen wij ook
tijdens het proces van het maken de
vinger aan de pols / de zool houden.

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

Digitale voetafdruk

Zolen vervaardiging
Therapiemogelijkheden
•

Podotherapeutische zolen/ steunzolen. De meest voorkomende
therapie die wordt toegepast binnen de podotherapeutische praktijk.
Veel mensen hebben last van drukplekken onder de voeten of een
afwijkende voetstand. Hierdoor kunnen vervelende voetklachten, maar
ook andere klachten elders in het lichaam ontstaan. Zolen corrigeren
een afwijkende voetstand en/ of zorgen voor een betere drukverdeling
onder de voet, waardoor deze beter zal functioneren.

•

Wratbehandeling door middel van de Cryo-pen. Door een dunne straal
is de behandeling minder pijnlijk/ tot pijnloos in vergelijking tot de
behandeling bij de huisarts.

•

Instrumentele behandeling. Deze bestaat o.a. uit het verwijderen van
overmatig eelt of likdoorns bij risicovoeten, ingegroeide (ontstoken)
nagels behandelen, wondbehandeling bij reuma of diabetes. Hieronder
valt ook de wondverzorging bij diabetespatiënten.

•

Siliconen orthese (= teenstukje) voor correctie of bescherming van de
teenstand, drukplekjes voorkomen of verminderen.

•

Orthonyxie (=nagelbeugeltechniek). Hier wordt een beugeltje om de
nagel geplaatst om de nagel te 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.
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Lekker Lopen // Lekker Leven!
Zonder een goede basis ben je nergens. Voor uw lichaam geldt dat ook. Van gezonde
voeten heeft u een hoop plezier. Een lange boswandeling, boodschappen doen,
sporten; niet vanzelfsprekend als u loopproblemen heeft. Wij lossen het op, zodat u er
op uit kunt.
Spreekuren
Behalve in onze praktijk, hebben we ook spreekuren in o.a. Scheperziekenhuis Emmen,
vplh De Horst Emmen, Wilhelmina ziekenhuis Assen, Locaties van Stichting Interzorg
Assen, Diaconessenhuis Meppel,Locaties Promens Care Assen en Hoogeveen,en
eventueel huisbezoek. Huisartsenpraktijk Tweede Exloërmond, Huisartsenpraktijk
Oosterhesselen. Bel ons voor meer info en om een afspraak te maken. Tevens kunnen
we voorzien in Orthopedische instrumenten, Podotherapie, en therapeutisch elastische
kousen
We hebben jarenlange ervaring als orthopedisch schoentechnici. Dat betekent dat
we mensen met voet- en loopproblemen helpen onbezorgd te lopen. En dat lukt! We
verstaan ons vak en hechten grote waarde aan de relatie met onze klanten. We voelen
ons betrokken bij het probleem en daarom zijn we eerlijk in ons advies. Precies wat u
nodig hebt om mee uit de voeten te kunnen.
Hoe gaan we te werk?
U wordt naar ons doorverwezen of komt op eigen initiatief bij ons. We beginnen met
een voet-check en luisteren naar uw wensen. Samen zoeken we een oplossing die uw
dagelijks leven vergemakkelijkt.
Oplossingen
Aan wat voor oplossingen moet u denken? Een aantal voorbeelden van de producten
die we kunnen leveren:
•
•
•
•
•

Orthopedische schoenen
Semi-Orthopedische schoenen
Voetzorg Noord,
Inlays (ook wel steunzolen genoemd)				
Atlantis 49
Aanpassingen aan confectieschoenenV
7821 AX Emmen
Verbandschoenen.

0591 646114



 












  






   











  




    






  


 










www.voetzorgnoord.nl
info@voetzorgnoord.nl

Huid & Nagel
problemen na
chemotherapie
Verandering van de huid en nagels vormen
een veel voorkomende bijwerking van
bepaalde soorten chemotherapie.
Met name de droge schilferige huid en
afbrokkelende nagels komen wij in onze
praktijk veel tegen.
Huidproblemen: doordat de huid
kwetsbaarder is ontstaat er op drukpunten
eelt, wat pijnlijk is. Naast het verwijderen van
dit eelt en voorlichting met betrekking tot de
huidverzorging zijn goede schoenadviezen
belangrijk.
Nagelproblemen: doordat de nagels
afbrokkelen ontstaat er druk op het nagelbed.
Dit is gevoelig, maar beschadigt het nagelbed
ook. Hierdoor is uitgroei van de nieuwe
nagel vaak verstoord. Als de nagelplaat
dun gehouden wordt en verstevigd met gel
kun je de pijn reduceren en het nagelbed
beschermen. Daarnaast is het cosmetisch
effect ook belangrijk.

Orthese
Siliconen hulpstukje
Een modelvoet bestaat niet. Op elke leeftijd
komen er standsafwijkingen voor aan de voet
en/of tenen ten opzichte van elkaar.
Deze standsafwijkingen kunnen drukplekken
veroorzaken die we herkennen als
bijvoorbeeld een likdoorn, eksteroog enz.
In de loop der jaren zijn er allerlei bijzondere
namen voor bedacht, maar in feite wordt er
een eeltplek bedoeld met in het midden een
harde kern. Deze ontstaat doordat op die plek
de meeste druk wordt uitgeoefend.
Om deze drukplekjes te voorkomen is het
mogelijk om van siliconenmassa hulpstukjes te
maken waarbij de drukplek vrij komt te liggen.
De siliconenmassa wordt door kneding
vermengd en in zachte vorm aangebracht
aan de voet. Tijdens het aanbrengen worden
de tenen ten opzichte van elkaar licht
gecorrigeerd. Na enkele minuten wordt de
massa harder en staat de vorm van de orthese
vast. Deze is daarom volstrekt individueel en
past ook maar op één manier aan de voet.
Zie de volgende afbeelding:

Ingroeiende
teennagel
In onze praktijk zien we veel mensen met een
ingroeiende teennagel. Dit doet flink pijn en
kan leiden tot een flinke ontsteking.
De oorzaak van deze kwaal is meestal het
verkeerd knippen van de nagel. Ook te kleine
schoenen of een harde rond groeiende nagel
kunnen hierin een rol spelen. Gelukkig is er
niet altijd een chirurgische ingreep nodig.
De podotherapeut kan middels een beugeltje
spanning op de nagel uitoefenen en zo de
nagel tijdens het groeien corrigeren. (zie foto)
Dit beugeltje wordt gedurende een half jaar
tot een jaar, eens in de zes weken, even
opnieuw op spanning gebracht en weer
herplaatst. We noemen dit orthonyxie.

De pedicure: voor het betere voetenwerk

Vijf goede redenen...

...Om naar de pedicure te gaan

1
Omdat je je voeten graag wilt laten zien.
Schimmelnagels, ingegroeide teennagels, overtollig eelt of likdoorns zijn geen
visitekaartje in open schoenen, in het zwembad of op het strand.
De pedicure kan je voeten verzorgen en mooi maken zodat je ze weer vol
zelfvertrouwen kunt showen

2
Omdat je uiterlijk en gezondheid gewoon belangrijk vindt.
Regelmatige behandelingen door de pedicure houden je voeten gezond.

De pedicure analyseert de toestand van je voeten en is alert op eventuele
klachten. Is dit het geval, of ontdekt zij specifieke medische aandoeningen,
dan word je doorverwezen naar een arts, fysiotherapeut,
podotherapeut, of een andere voetspecialist.

3
Omdat je last hebt van je voeten.
Medische aandoeningen zoals reuma, diabetes, verlammingen, spasmen en hart- en
vaatziektes zorgen voor complicaties aan je voeten. Je helpt ze met specialistische
verzorging door een pedicure met een specialisatie of de medisch pedicure. Als het
nodig is, verwijst zij je door naar een andere voetspecialist.

4
Omdat je graag sport.
Als je sport, belast je je voeten extra. Sportschoenen kunnen bovendien

zorgen voor blaren en wondjes. Om je voeten in topconditie te houden en
blessures te voorkomen zijn regelmatige behandelingen door de pedicure een
must. De pedicure kan je ook adviseren bij de aankoop van de juiste sportschoen
voor jouw voet.

5
Omdat je je voeten gewoon eens wilt verwennen.
Je trouwe onderdanen verdienen ook wel eens een extraatje. Tijdens een

ontspannende behandeling bij de pedicure worden je voeten eens extra aangepakt.
Je nagels worden netjes bijgewerkt eventueel met een mooie gelnagel. Eelt wordt
verwijderd. Wil je je nagels gelakt hebben? Dat kan ook. Neem uit hygiënisch
oogpunt even zelf je nagellak mee. Aan het eind van de behandeling sluiten we af
met het incrémen van je voeten zodat je voeten er voorlopig weer helemaal tegen
aan kunnen.
Binnen ons Centrum zijn pedicures en podotherapeuten
werkzaam. Al onze (medische) pedicures zijn opgeleid om
voetklachten te behandelen, te weten:

De pedicures hebben een eigen AGB-code (algemeen
gegevens beheer zorgverleners). Dit is een register waarin van
alle officiële zorgverleners de gegevens worden vast gelegd.

•
•
•

Afspraak maken met één van
onze vijf pedicures?

Eelt- en likdoorns verwijderen
Verzorgen nagelproblemen
Preventieve zorg van een risicovoet (diabetische-,
reumatische en oudere voet)

De pedicures zijn lid van Provoet, de beroepsvereniging
voor pedicures, en staan ingeschreven bij ProCert, het
kwaliteitsregister voor pedicures.

Bel: 0528-233560

Wratbehandeling met de cryo-pen
Sinds april 2013 werken we in ons Centrum met de cryo-pen voor de
behandeling van voetwratten. Een lastige en soms pijnlijke aandoening,
zeker als de wrat op de voetzool zit. Door op de wrat te lopen ontstaat er
vaak veel eelt om/ over de wrat heen. Hierdoor wordt de druk op de wrat
hoger en ontstaat er pijn.
Voordat wij de voetwrat gaan behandelen verwijderen wij de eeltvorming.
Hierdoor hoeven we niet door het eelt heen te behandelen, maar kunnen
we de wrat direct goed bevriezen.
Dit bevriezen van de wrat gebeurt met
de cryo-pen. Met de cryo-pen kan er
door een klein tuitje gericht stikstof op
de wrat worden gespoten. Wij willen
zo min mogelijk omliggende/ gezonde
huid bevriezen. Het bevriezen van
gezonde huid is erg pijnlijk, bevriezen
van wratweefsel is vrijwel pijnloos.

1

2

3

Wratbehandeling

Ook last van wratten?

Bel dan direct: 0528 233560
of mail naar:
info@voettherapie.nl
om een afspraak te maken

PATENTED TECHNOLOGY

COMFORT BEGINT MET
®
XSENSIBLE INSIDE STRETCHLEER
De perfecte schoen, zelfs voor de gevoelige voet. Comfort begint met
Xsensible Inside® stretchleer. Het flexibel en elastisch stretchleer geeft
maximaal comfort, optimale ondersteuning en bewegingsvrijheid voor
iedere voet.

Xsensible is verkrijgbaar bij:

• In meerdere wijdtematen verkrijgbaar en met een uitneembaar voetbed
• Ook geschikt voor gevoelige voeten en voeten met lichte afwijkingen
Hoogeveen l www.feijerschoenen.nl

www.xsensible.com

Deze mevrouw kwam om de zes weken voor een wratbehandeling.
Allereerst wordt de overtollige huid verwijderd, waarna de wrat is
aangestipt met de cryo-pen. Ze gaf aan zeer tevreden te zijn over het
resultaat en het een prettige manier te vinden om van haar wratje af
te komen. Het resultaat hangt wel af van de grootte/ diepte van de
wrat en hoe lang de voetwrat er al zit. Bovenstaande foto’s laten het
resultaat zien.

Diabetes en uw voeten
Wereldwijd lijden meer dan 250 miljoen mensen aan diabetes.
Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat één op de vier
diabetespatiënten vroeg of laat te maken krijgt met een voetprobleem.
De complicaties van voetproblemen kunnen ernstige gevolgen hebben
voor uw gezondheid. Het is daarom belangrijk om uw voeten regelmatig
te laten controleren door de praktijkondersteuner van uw huisarts,
uw huisarts of een podotherapeut.
Als u diabetes heeft, kunnen er veranderingen optreden in (de werking
van) uw lichaam. De volgende veranderingen kunnen zich voordoen:

Neuropathie

Mobiliteit gewrichten

Het is belangrijk om de beweeglijkheid van uw voeten te testen. Een
beperkte mobiliteit van gewrichten leidt namelijk tot een afwijkend
afwikkelpatroon van de voet. Dit zorgt voor een toename van druk bij de
stijve gewrichten, bijvoorbeeld onder de grote teen. De podotherapeut
onderzoekt of de gewrichten vrij kunnen bewegen.

Omdat diabetespatiënten extra voorzichtig moeten zijn met hun
voeten, is het verstandig eelt, likdoorns en moeilijk te knippen nagels
niet zelf te verzorgen. Beter is om een (medisch) pedicure met een
diabetes aantekening of een podotherapeut in te schakelen.

Neuropathie is een beschadiging van de zenuwen. Als zenuwen
beschadigen, kan er ongemerkt een verminderd gevoel ontstaan. U voelt
bijvoorbeeld een te warm voetenbad, door de zon verhitte tegels of zand,
steentjes in uw schoenen niet meer. Hierdoor kunnen (zelfs onder eelt!)
ongemerkt wondjes ontstaan die moeilijk genezen.

Na de controle adviseert uw podotherapeut u. Ook kan hij/zij u
behandelen.

Standsafwijkingen

Informatie over een optimale verzorging van uw voeten om wondjes te
voorkomen en bestaande wondjes goed te laten genezen.

Als bepaalde zenuwen uitvallen, gaan uw kleine voetspieren slecht
werken. Overheersing van de onderbeenspieren kunnen dan leiden tot
standsveranderingen in de voet. Dit veroorzaakt drukplekken die kunnen
leiden tot eelt, blaren en wonden.

Verminderde doorbloeding

Met diabetes heeft u een grote kans op een verminderde doorbloeding
van en naar de voeten. Hierdoor ontstaat een verminderde toevoer van
zuurstof en voedingsstoffen naar uw voet. De huid gaat daardoor sneller
kapot en wondjes genezen langzaam of zelfs niet.

Limited joint mobility

Bij limited joint mobility is de mobiliteit van uw voetgewrichten beperkt.
Hierdoor ontstaan beschadigingen aan de zenuwen. Dit kan tot gevolg
hebben dat de stand van de voet veranderd en dat uw gewrichten minder
beweeglijk worden. Drukklachten ontstaan hierdoor sneller.

Voetverzorgingsadvies

Schoenadvies

De schoenen moeten geschikt zijn voor uw voeten en de juiste pasvorm
hebben om druk- en wrijvingsplekken te voorkomen.

Behandeling

Bij bestaande wondjes zorgt de podotherapeut ervoor dat deze zo snel
mogelijk genezen. De behandeling kan per patiënt verschillend zijn.
Als de podotherapeut uw drukplekjes niet kan voorkomen
of verminderen, dan adviseert de podotherapeut u over
vervolgbehandelingen.

Infectie

Met diabetes bent u vatbaarder voor infecties, zoals schimmelinfecties
van de huid en/ of nagels. Eén of meer van de bovengenoemde
factoren veroorzaken problemen, zoals een kwetsbare huid, overmatige
eeltvorming en wondjes. Uiteindelijk kunnen deze problemen leiden
tot amputaties. Preventie is daarom van groot belang.

Wat controleert de podotherapeut:

Het is belangrijk  om regelmatig uw voeten te laten controleren. Dit
wordt voetscreening genoemd. De praktijkondersteuner van de huisarts,
de huisarts of een podotherapeut kunnen uw voeten controleren.

Inspectie

De podotherapeut controleert uw huid op temperatuur, druk- en
eeltplekjes en beoordeelt de stand van uw voeten. Heeft u een afwijkende
stand of druk- en eeltplekken? Dan kan de podotherapeut u adviseren en
indien nodig uw voeten behandelen.

Gevoel

Met een stemvork en een monofilament (een soort kunststof draadje)
onderzoek de podotherapeut uw gevoel in de voeten. Zo wordt bepaald
of het gevoel in de voeten is verminderd.

Doorbloeding

Uw bloedvaten worden gecontroleerd op een goede doorbloeding. Dit
kan handmatig of met een Doppler (d.m.v. geluidsgolven luisteren naar de
bloedstroom).

Wond op de teentop, ontstaan door druk en/of wrijving

TIPS!  
• Loop nooit op blote voeten.
• Voel altijd, voordat u uw schoenen aantrekt of er geen steentjes
in uw schoenen zitten.
• Onderzoek elke dag uw voeten op rode plekjes, blaartjes
of wondjes. Geneest een wondje niet binnen zeven dagen?
Raadpleeg uw huisarts of uw podotherapeut.
• Was dagelijks uw voeten met handwarm water, op dezelfde
manier waarop u ook uw handen wast.
• Droog uw voeten zorgvuldig af, vooral tussen de tenen. Gebruik
hiervoor een dunne zachte handdoek, zodat u er makkelijk bij
kunt komt. Zo vermindert u de kans op beschadigingen van de
huid tussen uw tenen.
• Neem geen voetenbad!
• Houd uw huid soepel door uw voeten dagelijks in te smeren met
een zachte crème. Zorg ervoor dat er geen crème tussen de
tenen komt. De huid kan hierdoor namelijk week worden.

Steunkousenspreekuur
Komen de onderstaande klachten u bekend voor?
•
•
•
•
•
•
•

Pijnlijke en vermoeide benen en voeten
Niet lang meer kunnen lopen en staan
In de loop van de dag benen en voeten die opzetten
Onrustige benen ’s nachts
Spataderen en huidverkleuringen
Een wond aan uw been die niet dicht gaat
Een dikke hand en/of arm

Maak dan nu een afspraak voor het aanmeten van
therapeutische elastische kousen
Wij zijn op afspraak aanwezig op maandag in het Centrum voor
Voettherapie aan het Bilderdijkplein 23 in Hoogeveen
U kunt telefonisch een afspraak maken via: 0528 – 233560 of
per e-mail: info@voettherapie.nl
De therapeutische elastische kousen worden vergoed door de
basisverzekering van uw zorgverzekeraar, mogelijk heeft u nog een
eigen risico.
Aanmeten van elastische kousen en borstprothesen
eMJe B.V.
Bourgondischelaan 30L
2983 SH Ridderkerk
www.emje.nl  info@emje.nl

Een kleine impressie van het
Centrum voor Voettherapie...

Kindervoeten
Uw kind wil niet lang lopen of heeft bijvoorbeeld een
afwijkende stand van zijn of haar tenen. Voor het laten
onderzoeken en behandelen van deze klachten bent u bij
ons aan het juiste adres. De kindervoet kan niet worden
vergeleken met de volwassen voet:
0 tot 2 jaar
Na de geboorte zijn niet alle botstructuren in de voeten
aanwezig en werken ook de voet- beenspieren nog niet
optimaal. Baby’s oefenen de voet- en beenspieren door
te trappelen met hun voetjes. De botten bestaan nog uit
kraakbeen. Het is normaal dat de benen van uw baby een
O-stand hebben. Dit vergemakkelijkt het nog onzekere
voortbewegen.
2 tot 6 jaar
Rond het tweede jaar kan een X-stand van de benen
ontstaan. Meestal gaat dit tussen het zesde en achtste
jaar vanzelf weer over. Ook hebben kinderen in deze
leeftijdsfase nog vaak platvoeten.
6 tot 8 jaar
De stand van de X-benen
herstelt zich waarna de
voeten en benen recht
staan. Rond deze leeftijd
ontwikkelen platvoeten zich
tot een normale voetboog.
Tot de leeftijd van 8 jaar is
er geen reden om ongerust
te zijn als de stand van de
kindervoet niet overeenkomt
met wat voor die leeftijd
gebruikelijk is.

Door onder zoek kan de podotherapeut de (vermoedelijke) oorzaak van klachten bij uw
kind vaststellen. Het podotherapeutische onderzoek bestaat uit een aantal onderdelen.
Afhankelijk van de klachten kan het onderzoek worden uitgebreid of is aanvullend
onderzoek nodig.
Na het onderzoek maakt uw podotherapeut een behandelplan op maat en legt deze aan u
voor. De behandeling bestaat uit een of meer van de volgende therapieën:
Voorlichting en advies
Tot de leeftijd van 8 jaar is er geen reden om ongerust te zijn als de stand van de kindervoet
niet overeenkomt met wat voor die leeftijd gebruikelijk is. Heeft uw kind echter (pijn)
klachten, raadpleeg dan een podotherapeut.
Zolen
Kinderen kunnen een podotherapeutische zool krijgen om de voetstand te corrigeren of te
compenseren. Over het algemeen vinden kinderen het dragen van zolen niet vervelend.
Schoenadvies
Tijdens de verschillende leeftijdsfases is het belangrijk dat u goed oplet bij het kopen van
kinderschoenen.
Baby’s en kinderen die nog niet of net beginnen te lopen, trappelen en spelen graag met
hun voeten. Zo ontwikkelen ze de spieren die nodig zijn om te lopen. Het is belangrijk dat
deze bewegingen niet belemmerd worden door te kleine babypakjes met voetjes eraan, te
kleine schoentjes of te strakke sokjes. De eerste schoentjes
zijn pas echt nodig als uw kind twee tot drie weken
zelfstandig loopt.
De eerste twee tot drie jaar dat uw kind loopt, kunnen de
voeten twee tot drie maten per jaar groeien. Laat gedurende
die periode iedere drie maanden de voeten van uw kind
meten om zeker te zijn dat u de goede maat schoenen
koopt. Let op dat zowel de lengte als de breedte wordt
gemeten.
Daarna groeien kindervoeten gemiddelde één tot twee
maten per jaar. Het is verstandig in die periode de voeten
van uw kind ieder halfjaar te laten meten.

Reuma en uw voeten
Naar schatting zijn er in Nederland ongeveer 3 miljoen mensen met
gewrichtsklachten. Velen hiervan zijn reumapatiënten. Van al deze
mensen heeft 80 tot 96% voetklachten. Tijdige behandeling door een
podotherapeut kan uw klachten verminderen of wegnemen.

Er zijn ruim 200 verschillende soorten reuma. De meest voorkomende
aandoening is reumatoïde artritis. In Nederland zijn circa 450.000
mensen onder behandeling bij een reumatoloog. Als uw arts een
reumatische aandoening constateert, kunt u preventief uw voeten door
een podotherapeut laten onderzoeken.

Welke behandelingen zijn er?
Als u last heeft van pijnlijke drukplekken of wonden dan kunnen de
volgende hulpmiddelen en behandelmethoden u wellicht helpen:
Schoenadviezen worden vaak gegeven, omdat de reumapatiënten vaak
te maken hebben met een afwijkende voetvorm. De voorvoeten zijn door
de reuma vaak breder geworden dan gemiddeld. Hiervoor zijn schoenen
met een bredere voorkant of juist heel zacht leer om drukplekken te
voorkomen.
Een teenorthese, om drukplekjes op de tenen te voorkomen of te
verminderen. Teenortheses kunnen tevens een afwijkende teenstand
corrigeren.
Een podotherapeutische zool om de druk onder uw voeten te
verminderen, waardoor drukplekken (eelt of likdoorns) kunnen
verdwijnen. Een zool kan ook gemaakt worden om het doorzakken van
de voeten tegen te gaan, tenen te strekken of om meer schokdemping te
bieden.
Vilttherapie, om direct een plekje of wondje drukvrij te leggen. Veel
wondjes of kwetsbare plekjes zijn ontstaan door druk en/of wrijving.
Door middel van viltverband wordt de oorzaak (tijdelijk) weggenomen.
Wij kunnen u ook adviseren over eventuele vervolgbehandelingen.

De podotherapeut kan vervelende klachten in een later stadium
voorkomen, door middel van adviezen en behandeling. Volledige
genezing is niet mogelijk, maar een vermindering van uw klachten
vaak wel.

Praktijk voor Podotherapie en Pedicure
Een afspraak maken?
Aan het Bilderdijkplein 23 of telefonisch, dat kan maandag t/m vrijdag of per e-mail: info@voettherapie.nl
Wij behandelen op afspraak van maandag t/m zaterdag.
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Hoofdlocatie

Locatie

Centrum voor voettherapie
Bilderdijkplein 23,
7901 JM Hoogeveen
Telefoon: 0528 233560
www.voettherapie.nl

Medisch Centrum Eikstaete
(alleen op afspraak, op maandag)
van Limburgstirumstraat 142,
7901 AT Hoogeveen

Bronvermelding:
Aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten
en de branche organisaties voor pedicures.

Ontwerp: G design Hoogeveen, www.gdesign.nl, 0528-714354. Druk- en zetfouten voorbehouden.
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