Voetverzorging door de

medisch pedicure

Altijd een stap verder

Afspraak maken

Wij zijn specialist op het gebied van de voeten
en alle klachten die daaruit voorkomen.
We werken samen met verschillende
medische disciplines, zoals: Reumatologen,
vaatchirurgen, orthopeden, maar ook met
fysiotherapeuten, orthopedisch schoenmakers
en schoenenzaken. Samen doen we er alles
aan om u van uw voetproblemen af te helpen.
We maken gebruik van een flinke dosis kennis
en kunde en van de nieuwste technieken in de
gezondheidszorg. Zo voorzien we u van de zorg
de u nodig heeft.

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 WhatApp? Dat kan!
Voeg Voetencentrum Wender toe en
stuur uw vraag naar 06-15502042.
Wij zijn aangesloten bij:

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

Wat is een medisch pedicure?
Uw voeten mogen gezien worden. Helaas zien
niet alle voeten er even mooi uit. Misschien
heeft u last van eeltvorming, likdoorns,
verdikte nagels, schimmelnagels, zweetvoeten
of kloven. Onze medisch pedicures kunnen
deze alledaagse voetproblemen verhelpen.
Daarnaast geven ze advies over hoe u uw
voeten het beste kan verzorgen.
Onze medisch pedicures hebben naast
de basisopleiding tot pedicure de studie
‘Medisch Pedicure’ afgerond. Hiermee is
de medisch pedicure bevoegd om naast
de diabetische- en reumatische voet, ook
andere soorten risicovoeten te behandelen.
Hierbij kunt u denken aan risicovoeten die
ontstaan zijn door hart- en vaatziekten,
spasticiteit, ouderdom en verwaarlozing. De
medisch pedicure is breder opgeleid dan een
reguliere pedicure en beschikt over speciale
technieken. Zo kan de medisch pedicure uw
voet verzorgen met behulp van nagelbeugels,
nagelreparaties en anti-druktechnieken.

Aandacht

Zo verzorgt u uw eigen voeten

Er zijn talloze redenen denkbaar om aandacht te
besteden aan uw voeten. Denk bijvoorbeeld aan het
voorkomen van pijnklachten bij het sporten, een
staand beroep of een ziekte zoals diabetes of reuma.
Onze medisch pedicures staan daarom voor u klaar.
Bij ernstige klachten of specifieke aandoeningen
zal de pedicure u gericht doorverwijzen naar een
podotherapeut of huisarts. Al onze pedicures staan
geregistreerd in het Kwaliteitsregister voor Pedicures
van ProCERT en zijn aangesloten bij ProVoet.
Voetencentrum Wender werkt daarnaast samen met
pedicures door heel Nederland.

Een ongezonde voet kan erg vervelend zijn. Als u
regelmatig aandacht schenkt aan de verzorging van
uw voeten blijven ze in gezonde conditie. Voorkomen
is altijd beter dan genezen. Speciaal voor u een aantal
tips om uw voeten optimaal te verzorgen:

“ Bekijk met welke
pedicures wij samenwerken op
www.podotherapeut.n l/partner-pedicures”
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Was uw voeten dagelijks;
Gebruik tijdens het wassen geen zeep;
Droog uw voeten goed af, ook tussen de tenen;
Gebruik voetcrème om uw huid soepel en in
conditie te houden;
Knip uw teennagels recht en niet te kort. Knip
ook geen hoekjes af, zo voorkomt u een
ingegroeide teennagel;
Draag geen knellende kousen of sokken;
Trek elke dag een paar schone sokken aan;
Draag schoenen met voldoende ruimte voor
uw tenen;
Breng regelmatig een bezoek aan de pedicure.

Vergoedingen
Heeft u te maken met voetproblemen die ontstaan
zijn door diabetes of reuma? In sommige gevallen
kunt u dan uw pedicurebehandelingen vergoed
krijgen bij de zorgverzekeraar. De pedicure waarbij
u onder behandeling bent moet dan een medisch
pedicure zijn of een aantekening diabetische- of
reumatische voet in bezit hebben en ingeschreven
staan in het Kwaliteitsregister voor Pedicures. U kunt
de gegevens van uw pedicure opvragen via ProCert.
Vraag uw huisarts of specialist om een doorverwijzing
en informeer zo nodig bij uw zorgverzekeraar.

