Podotherapie
voor sporters

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 benodigde zorg voorzien.”
in de gezondheidszorg. Daarnaast werken onze
sportpodotherapeuten nauw samen met verschillende
sportspecialisten zoals (sport- en manueel)
fysiotherapeuten, echografisten en oefentherapeuten.
Op deze manier kunnen wij je 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

Hoe helpt de podotherapeut
je verder?

“Veel sporters krijgen vroeg of laat te
maken met blessures of pijnklachten aan
de voeten of benen. Een blessure kan vele
oorzaken hebben. Het is daarom van belang
dat alle mogelijke invloeden op je loop- en
trainingspatroon worden onderzocht. Hoe
beweegt je voet en wat gebeurt er met je
spieren en gewrichten tijdens het lopen? De
schoenen, de ondergrond en de hoeveelheid
belasting zijn hierbij belangrijke onderdelen.
Onze (sport)podotherapeuten doen er alles
aan om je weer blessurevrij te laten sporten.”

Wanneer ga je met sportblessures
naar de podotherapeut?

“ Een sportzool wordt ontworpen

(Sport)podotherapeuten behandelen klachten die
voortkomen uit afwijkingen van je voeten en je
looppatroon. Veelvoorkomende klachten zijn:

voor de sport die jij beoefent. Een
reguliere zool is niet optimaal om
mee te sporten.”

• Hielklachten
• Achillespeesklachten
• Knieklachten
• Heupklachten
• Lage rugklachten
• Scheenbeenvliesontsteking (shin splints)
• Overbelastings- en vermoeidheidsklachten

“ Met behulp van een 3D-scan van je

voeten is het mogelijk om een sportzool
exact op de voet aan te meten.”

Pijn in je benen of voeten tijdens het sporten is altijd
een reden om een afspraak te maken bij een (sport)
podotherapeut.

Bij Voetencentrum Wender hebben we de beschikking
over een breed scala aan behandelmethoden en
onderzoekstechnieken. Zo is het mogelijk om een
uitgebreide bewegingsanalyse uit te voeren, waarbij
de podotherapeut met behulp van meerdere highspeedcamera’s een video maakt van je looppatroon met
een zeer hoog aantal beelden per seconde. Er kunnen
daarbij ‘markers’ op specifieke plaatsen op je benen
worden geplaatst, waarmee bewegingen op detailniveau
geregistreerd worden. Ook kan de podotherapeut
een drukmeting en een 3D-scan uitvoeren, om de
drukverdeling en de biomechanica in kaart te
brengen. Op basis van de verkregen gegevens
kunnen onder andere podotherapeutische
sportzolen aangemeten worden, waarmee
blessures voorkomen of verminderd kunnen
worden. Ook dragen de zolen bij aan je
sportprestaties.

