


Aandacht voor onze patiënten is de belangrijkste kernwaarde van onze 
organisatie. In 2019 hebben wij ons hiervoor opnieuw ingezet. 

VOORWOORD

Zo hebben we het behandeltraject 
verbeterd en inzichtelijk gemaakt 
met behulp van de iPad 3D 
scan, we openden de aanbouw 
van ons hoofdkantoor De Kievit 
in Hengelo en hebben sporters 
vanaf nu toegang tot het Qualisys 
bewegingsanalyse-systeem.

In het afgelopen jaar hebben we 
ook ons team van getalenteerde 
medewerkers uitgebreid, waarmee 
we een groei van het aantal 
praktijklocaties konden realiseren. 
Zo maken we onze voetzorg voor 
steeds meer mensen bereikbaar.

TOEKOMST

Graag geven wij u met dit 
Kwaliteitsjaarverslag inzicht in 
de afgeronde projecten van 2019 
en we blikken vooruit naar het 
komende jaar, waarin we onder 
andere de mogelijkheden van 
Virtual Reality verkennen.

Ik wens u veel plezier bij het lezen 
van dit Kwaliteitsjaarverslag.

Ed Wender
Eigenaar
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Altijd een stap verder.
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AANTAL MEDEWERKERS 
Podotherapeuten    102
Regioleiders (tevens podotherapeut) 15
Medisch Pedicures    7
Assistent Podotherapeuten  3
Huidtherapeuten    1
Servicebureau    17
DM-team     8
Ondernemingsraad    7
Financiële Administratie   6
Marketing en Communicatie  4
Personeelszaken    3
Kwaliteitscirkel    2
Innovatietrajecten    2
Planning     2
Inkoop     2
Coördinator Integrale Zorg  1
Coördinator Organisatie en Beleid 1
Opleidingscoördinator   1
Beleidscoördinator Diabetische Voet 1



Met behulp van deze scanner kunnen wij de voet nog preciezer in kaart 
brengen, maar ook kunnen we meer data verzamelen over de gescande 
voeten. Denk bijvoorbeeld aan het volume van de voet, op basis waarvan 
een goed advies gegeven kan worden over welk type confectieschoen 
passend is bij de desbetreffende voet. 

Wij zijn blij met deze ontwikkeling, maar we merken ook dat de patiënt 
deze manier van aanmeten erg prettig vindt, omdat het nieuwe meetproces 
voor hen beter te begrijpen is. We hebben 2019 gebruikt om deze nieuwe 
techniek met succes in onze gehele praktijk te implementeren.

IPAD 3D-SCAN
Eén van onze nieuwste innovaties op het gebied van voeten scannen 
is de iPad 3D-scanner. 

Bij mensen met diabetes en een verhoogd 
risico op voetproblemen worden de voeten 
onderzocht door de podotherapeut. 
Hoofdprioriteit hierbij is altijd om 
drukplekken en wonden te voorkomen. Een 
gedeelte van het persoonlijk behandeltraject 
wordt uitgevoerd door een medisch pedicure. 

In samenwerking met softwareontwikkelaar 
Calculus zijn wij in 2017 begonnen met de 
implementatie van Calculus VIP: de app voor 
de diabetische voet. Deze app ondersteunt 
de medisch pedicure en podotherapeut 
onder andere bij het monitoren van de 
voetconditie en het registreren hiervan 
in een digitaal dossier, met behulp van 
foto’s van de voeten. Ook is het via de app 
mogelijk om direct contact te hebben met 
de podotherapeut of een spoedgeval te 
melden. 

“DIRECT CONTACT MET DE 
PODOTHERAPEUT”

Drie jaar later kunnen we met gepaste 
trots melden dat deze werkwijze voor zowel 
patiënten als behandelaars een succes is. 
De kwaliteit van zorg is verbeterd, er is 
een goed toezicht op het zorgtraject en 
ook administratieve werkzaamheden zijn 
vergemakkelijkt. Daarnaast resulteert het 
gebruik van de app in een verlaging van 
de patiënt- en professionaldelay. We blijven 
constant bezig met het optimaliseren van 
de werkwijze en daarmee het risico op 
het ontstaan van wonden bij mensen met 
diabetes te verkleinen.

CALCULUS VIP
De app voor de diabetische voet!
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In 2019 is ons hoofdkantoor in Hengelo uitgebreid. Direct naast het 
bestaande Medisch Centrum de Kievit aan de Sabina Klinkhamerweg is 
een nieuw gebouw met vier verdiepingen gerealiseerd. 

Door middel van een brug staan de twee gebouwen 
met elkaar in verbinding. De aanbouw staat 
grotendeels in het teken van de sporter en de 
wetenschappen die met sportprestaties in verband 
staan. 

Zodoende is een geavanceerd sportlab gerealiseerd, 
waarbinnen verschillende onderzoeken 
plaatsvinden met behulp van het nieuwe 
Qualisys bewegingsanalysesysteem (zie pagina 
10) en voorziet een sportarts in sportmedische 
onderzoeken. Daarnaast is er een speciale afdeling 
ingericht voor kinderpodotherapie.

Dat dit niet altijd de duurste schoen 
hoeft te zijn, is al gebleken uit onderzoek 
van televisieprogramma Radar onder 
hardloopwinkels. Helaas heeft dit nog 
niet geleid tot een eerlijke en betrouwbare 
analyse in de meeste hardloopwinkels 
in Nederland. Kievit Sport wil hierin 
verandering brengen door gebruik te 
maken van innovatieve oplossingen. Er 
wordt gebruik gemaakt van apparatuur 
die betrouwbare gegevens genereert, 
om tot de juiste schoenkeuze voor 
hardlopers en de indoor- en trailrun-
sport te komen.

Op de begane grond van het nieuwe pand neemt 
hardloopspeciaalzaak Kievit Sport onderdak. In de winkel 
worden de meest geavanceerde loopanalysesystemen 
toegepast om tot de perfecte schoenkeuze voor de klant 
te komen. 

AANBOUW DE KIEVIT
IN HENGELO

JAARVERSLAG 2019
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Op het gebied van loopanalyse is in de afgelopen jaren, onder 
andere bij Voetencentrum Wender, veel onderzoek gedaan.

verzamelen van data ten behoeve van 
wetenschappelijk onderzoek. Dat doen 
we door de kwantitatieve inzichten 
in bewegingshoeken van specifieke 
gewrichten te analyseren en die data 
te combineren met geanonimiseerde 
patiëntdata. Op die manier ontstaat 
inzicht in de relatie tussen (afwijkende) 
gewrichtshoeken en het risico op het 
ontstaan van blessures. In de toekomst 
zijn we voornemens om deze inzichten 
te delen binnen de beroepsgroep.

Een degelijk bewegingsonderzoek kan een grote 
bijdrage leveren aan de doeltreffendheid van een 
therapie. Loopanalyses zijn in veel sportwinkels 
te vinden en worden allen onder dezelfde noemer 
aangeboden. Echter, er bestaan veel verschillende 
manieren voor het uitvoeren van loopanalyses. De 
kwaliteit van deze analyses loopt sterk uiteen. Bij 
een groot aantal analyses dat wordt aangeboden in 
de retailbranche, maar ook de zorgsector, ontbreekt 
het aan een nauwkeurige en wetenschappelijke 
onderbouwing en is er onvoldoende inzicht in het 
daadwerkelijke looppatroon. In dit geval zijn de 
resultaten uit loopanalyses niets meer dan een 
marketingtool.

QUALISYS
3D-bewegingsanalysesysteem

En bekijk een uitgebreide 
sportanalyse bij de Kievit in 
Hengelo!

We hebben daarom onderzoek gedaan 
naar betrouwbare systemen waarmee 
wij deze service kunnen verlenen. Binnen 
De Kievit in Hengelo is een geavanceerd 
3D-bewegingsanalysesysteem geplaatst, 
van aanbieder ‘Qualisys’. Dit systeem 
wordt binnen de praktijk gebruikt om 
(top)sporters te voorzien van onderbouwd 
advies en zo prestaties te verhogen 
en blessures te voorkomen. Ook de 
bewegingen van andere patiëntgroepen, 
zoals kinderen, kunnen met behulp 
van het Qualisys systeem nauwkeurig 
geanalyseerd worden. Daarnaast leent 
het systeem zich uitstekend voor het

WETENSCHAPPELIJK

De visie van Voetencentrum Wender is om altijd een stap verder te gaan voor de 
patiënt. De serieuze sporter heeft baat bij een goed onderzoek, om vervolgens een 
onderbouwd schoenadvies en doeltreffende therapie te ontvangen. 

SCAN DE QR CODE

JAARVERSLAG 2019
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CONGRES

ONTDEK BEWEGING
In 2018 stond het congres in het teken van 
orthopedie en het afgelopen jaar is gekozen 
voor het thema Sport, onder de naam ‘Ontdek 
Beweging’. Meer dan tweehonderd pedicures 
bezochten ons nieuwe pand in Hengelo om het 
congres bij te wonen.

Er werd een actief programma georganiseerd, 
bestaande uit twee dagdelen. Door Löwa 
werd een Wandelschoen Experience verzorgd, 
er vonden demonstraties plaats in ons 
nieuwe Sportlab en de sportwinkel en een 
ergotherapeut heeft in de vorm van een 
workshop haar kennis gedeeld over de juiste 
werkhouding in de praktijk. Het plenaire 
gedeelte bestond uit sportgerelateerde lezingen 
van voetbalmakelaar Leoni Blokhuis, eigenaar 
en innovator Ed Wender, sportpodotherapeut 
Mark Schreurs en sportarts Bas Veger. Naar 
aanleiding van het congres hebben wij vele 
positieve reacties mogen ontvangen. We kijken 
dan ook terug op een geslaagd evenement.

Jaarlijks organiseren wij verschillende kennisevenementen 
voor onder andere pedicures. Er worden door heel Nederland 
workshops aangeboden voor kleinere groepen pedicures en 
eens per jaar vindt een gezamenlijk congres plaats.

Om het praktijkkeurmerk voor podotherapiepraktijken te 
verkrijgen, wordt een podotherapiepraktijk gecontroleerd 
op zes onderdelen. Het behalen van het keurmerk is een 
bewijs van de kwaliteit die geleverd wordt. Het is een
indicator voor patiënten om zeker te weten dat de 
podotherapiepraktijk bezig is met het verbeteren en 
borgen van haar kwaliteit.

Met trots kunnen wij melden dat Voetencentrum
Wender een gemiddelde van 9,8 (score 98%) 
heeft behaald. Bij het behalen van het vorige 
keurmerk hebben wij op drie van de zes onderdelen 
100% gescoord. Deze keer hebben wij dit aantal
naar vier domeinen met 100% score kunnen brengen. 
Het gaat hierbij om de domeinen Hygiëne & 
Infectiepreventie, Patiëntenperspectief, Professionele 
Ontwikkeling & Innovatie en Evaluatie van Zorg.

PRAKTIJKKEURMERK
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Wij vinden het belangrijk 
dat iedereen die met ons 
of bij ons werkt altijd de 
mogelijkheid heeft om 
zich te verdiepen. 

Vanuit dit oogpunt zijn wij in 2019 
begonnen met het uitwerken en opzetten 
van een intern trainingsplatform. Hierbij 
krijgen onze werknemers de mogelijkheid 
hun eigen kennis en vaardigheden over 
te brengen op collega’s middels een 
zelf uitgewerkte training. Elke training 
heeft zijn eigen thema, doelgroep en 
leerdoelen en iedereen kan zelf bepalen 
aan welke training hij of zij deelneemt.

De eerste trainingen worden nog op 
locatie uitgevoerd, maar voor het 
komende jaar is het doel om e-learning 
volledig te implementeren in het 
trainingsplatform. Hierbij is het plan 
het inrichten van een online omgeving 
waarbinnen per training alle informatie 
en documentatie voor iedereen 
toegankelijk moet zijn. De opzet van het 
interne trainingsplatform is door onze 
medewerkers zeer positief ontvangen. 
We vertrouwen erop hier in 2020 dan 
ook nog mooie ontwikkelingen in te 
maken.

Beleef Podotherapie in Saxion Enschede

BELEEF PODOTHERAPIE      

Het effect hiervan is dat de kijker 
het gevoel heeft ‘echt’ even in 
een andere wereld te zijn. We zijn 
blij verrast met alle enthousiaste 
reacties. In 2020 zullen we dit 
project meer diepgang geven en 
de andere mogelijkheden van het 
medium verkennen.

We hebben daarom besloten 
om het beroep meer 
bekendheid te geven, door een 
‘belevingscampagne’ te starten 
voor de Saxion Hogeschool. Met 
behulp van een Virtual Reality-
bril lieten we geïnteresseerden 
kennis maken met podotherapie. 
De speciale video die we hiervoor 
ontwikkelden is gefilmd in 360 
graden: de kijker kan in alle 
richtingen kijken. 

De werkzaamheden van een podotherapeut zijn niet voor iedereen altijd 
even duidelijk. Het vak is bij een grote groep mensen nog vaag of zelfs 
onbekend. 

IN VIRTUAL REALITY
VCW TRAININGEN

VOORUITBLIK NAAR 2020
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SCAN DE QR CODE 
BELEEF DE 360 GRADEN 

VIDEO MET JE MOBIEL




