Podotherapie
voor kinderen

Altijd een stap verder

Afspraak maken

Bij Voetencentrum Wender staat innovatie hoog in het
vaandel. Wij vinden het belangrijk dat onze patiënten
altijd toegang hebben tot de nieuwste technieken

Voor het maken van een afspraak kunt u telefonisch
contact met ons opnemen via 088 - 454 77 00 of
een mail sturen naar info@podotherapeut.nl. Wij
zijn op werkdagen bereikbaar van 08.00 tot 17.30.

“Wij werken samen met verschillende
disciplines. Op deze manier kunnen wij
u altijd van de benodige zorg voorzien”
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.

WhatsApp de podotherapeut
Heeft u voetproblemen, maar twijfelt u of u een
afspraak moet maken?

Voeg Voetencentrum Wender toe op
WhatsApp en stuur uw vraag naar
06 – 15 50 20 42.
Wij zijn aangesloten bij:

Altijd een stap verder.
www.podotherapeut.nl
088 - 454 7700

Klaagt uw kind met regelmaat over zijn
of haar benen en voeten? Slijten de schoenen
abnormaal of heeft u het idee dat uw kind
vaker struikelt dan andere kinderen? De
podotherapeut kan mogelijk een oplossing
bieden. De ontwikkeling van de kindervoet
is een proces dat soms extra hulp nodig
heeft. De kindervoet is in de groei en daarom
kwetsbaar.

“De ontwikkeling van de kindervoet is een
proces dat soms extra hulp nodig heeft.”

Wanneer gaat u met uw kind naar de
podotherapeut?

Veel voorkomende klachten bij
kinderen

Podotherapeuten behandelen pijnklachten die
voortkomen uit afwijkingen van de voeten en het
looppatroon. Bij kinderen wordt meestal voor een
podotherapeutische behandeling gekozen om deze
pijnklachten te voorkomen. De podotherapeut kan
goed inschatten wanneer sprake is van een normale
situatie of een situatie waarbij een afwijking aanwezig
is. Wanneer uw kind aangeeft pijnklachten te hebben
in de voeten of benen, is dit altijd een reden om de
podotherapeut te raadplegen.

Voet gerelateerde klachten bij kinderen lopen erg
uiteen. Voorbeelden van veel voorkomende klachten
bij kinderen in de podotherapiepraktijk zijn: pijn
onder de hiel, veel struikelen, niet lang kunnen lopen,
op de tenen lopen, met de tenen naar binnen of naar
buiten gedraaid lopen, X-benen en O-benen.

“Maakt u zich zorgen over uw kind?
Op onze website vindt u een overzicht van
de juiste ontwikkeling van de kindervoet.”
Voorkom pijnklachten
Hoe eerder u begint met het actief corrigeren van de
voeten en benen van uw kind, hoe meer effect dit zal
hebben op latere leeftijd. Wanneer uw kind nog in
de groei is, kan de podotherapeut er voor zorgen dat
de voeten gecorrigeerd worden. Bij een volwassen
voet is dit niet tot nauwelijks meer mogelijk. Een
podotherapeutische zool kan pijnklachten bij uw kind
voorkomen. Daarnaast zijn de schoenen waarop uw
kind loopt van belang. Bij een stevige schoen met
een goede pasvorm kan de voet van uw kind al deels
gecorrigeerd worden en kunnen klachten worden
voorkomen. U kunt de podotherapeut vragen om een
klachtgericht schoenadvies.

