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088 - 454 7700

Altijd een stap verder

Innovatie stroomt door de aderen van 
Voetencentrum Wender. Wij vinden het 
belangrijk dat onze patiënten altijd toegang 
hebben tot de nieuwste technieken in de 
gezondheidszorg. Daarnaast werken wij nauw 
samen met verschillende medische disciplines, 
zoals reumatologen, vaatchirurgen en 
orthopeden, maar ook met fysiotherapeuten, 
orthopedisch schoenmakers en schoenenzaken. 
Op deze manier is in de loop der jaren veel 
kennis en kunde opgedaan en kunnen wij u 
altijd van de benodigde zorg voorzien. 

Afspraak maken

Wilt u een afspraak maken met een van 
onze specialisten? Neem dan contact op via 
088 - 454 7700 of stuur een mail naar 
info@podotherapeut.nl. Wij zijn bereikbaar 
op werkdagen van 08.00 tot 17.30.

WhatsApp
Heeft u liever contact via WhatsApp? Dat kan! 

Voeg Voetencentrum Wender toe en 
stuur uw vraag naar 06-15502042.



“Een behandeling van de 
podotherapeut richt zich op het 
verminderen van uw pijn en het 

voorkomen  van nieuwe klachten.”

Reuma

Veel mensen met reuma krijgen vroeg of 
laat te maken met voetproblemen. Lopen 
en staan kunnen met aandoeningen als 
ontstekingsreuma, wekedelenreuma en 
artrose een pijnlijke belemmering worden in 
het dagelijks leven. De podotherapeuten van 
Voetencentrum Wender staan klaar om u te 
helpen de pijn in uw voeten te verminderen 
en zoveel mogelijk te voorkomen. Daarnaast 
werken we nauw samen met reumatologen, 
waardoor we in staat zijn u te voorzien van de 
beste voetzorg.

Veelvoorkomende voetproblemen

Veel voorkomende voetproblemen bij mensen met 
reuma zijn:
• Pijnlijke, rode en gezwollen gewrichten
• Stijf en vermoeid gevoel in voeten en benen
• Verandering van de stand van voeten en tenen
• Knobbels op de tenen
• Drukplekken op de tenen
• Roodblauwe of roodbruine verkleuring
• Gevoelsverlies
• Wondjes

Wat kan de podotherapeut voor 
u doen?

Heeft uw reumatoloog of arts reuma bij u 
geconstateerd, dan kunt u uw voeten laten controleren 
bij de podotherapeut. Bij een eerste spreekuur wordt 
een passend behandeltraject met u overlegd. Een 
behandeling van de podotherapeut richt zich op het 
verminderen van uw pijn en het voorkomen van nieuwe 
klachten. Dit kan inhouden dat de podotherapeut uw 
huidproblemen of nagelproblemen behandelt of dat 
u een schoenadvies krijgt. Daarnaast is het mogelijk 
dat er een podotherapeutische inlegzool wordt 
aangemeten om voetklachten te voorkomen of een 
verkeerde stand van de voet te corrigeren. Eventueel 
worden uw voetwonden verzorgd.

Aanvullende informatie over voetzorg voor mensen 
met reuma kunt u vinden op podotherapeut.nl/reuma.

Speciaal spreekuur

Heeft uw arts u doorverwezen naar het ziekenhuis, 
dan kunt u onze podotherapeuten daar tegenkomen. 
De podotherapeuten van Voetencentrum Wender 
zijn werkzaam in speciale voetenteams voor 
mensen met reuma in verschillende ziekenhuizen. 
Hierbinnen werken zij samen met specialisten als 
een reumatologen, reumaverpleegkundigen en 
orthopedisch schoenmakers.


