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Nieuwe inzichten, innovaties en afgeronde projecten; 
het jaar 2017 is succesvol gebleken. Daar waar 
in 2016 veel concepten lagen en voorbereidende 
projecten liepen, zijn in 2017 veelbelovende plannen 
ten uitvoer gebracht. Hiermee brachten wij onder 
andere de kwaliteit van (diabetische) voetzorg in 
Nederland naar een hoger niveau. Ook hebben wij ons 
team wederom vergroot en versterkt met nieuwe en 
talentvolle collega’s. Daarnaast zijn we trots op de 
nauwe samenwerking met onze partners PLT Products, 
Podo-IT, Voetmax Orthopedie en Kievit Schoenen. 
Ook deze bedrijven hebben een plek gekregen in dit 
kwaliteitsjaarverslag.

Onze praktijk groeit. Daarom ligt de focus het 
komende jaar op de implementatie van een nieuwe 
communicatiestructuur binnen Voetencentrum Wender 

en het verder digitaliseren en automatiseren van 
verschillende bedrijfsprocessen. Daarnaast streven we 
ernaar om het concept van totale voetzorg, waarbij 
verschillende disciplines samenwerken, in Nederland 
verder uit te breiden.

Ik wens u veel plezier bij het lezen van dit 
kwaliteitsjaarverslag en uiteraard voorzien wij u 
volgend jaar wederom van een nieuwe editie.

Voorwoord

Ed Wender,
eigenaar en innovator
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Met dit kwaliteitsjaarverslag legt Voetencentrum Wender verantwoording af over het gevoerde kwaliteitsbeleid in 
2017. Voor de vijfde keer verspreidt Voetencentrum Wender haar kwaliteitsjaarverslag openbaar en onder haar 
samenwerkingspartners.

Op 31 december 2017 werken bij Voetencentrum Wender 64 podotherapeuten, 6 medisch pedicures en 3 
huidtherapeuten. Alle praktijklocaties zijn gericht op multidisciplinaire samenwerking in de nulde, eerste 
en tweede lijn, zoals respectievelijk schoenenspeciaalzaken, gezondheidscentra en ziekenhuizen. Het eerste 
hoofdstuk van dit kwaliteitsjaarverslag behandelt de samenstelling van de organisatie. Hoofdstuk 2 geeft inzicht 
in het kwaliteitsbeleid aan de hand van verschillende projecten. Hierbij worden de ontwikkelingen in 2017 
uitgediept en worden doelen voor 2018 gesteld.

Inleiding
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1.1. Algemene gegevens
Naam praktijk:  Voetencentrum Wender

KvK-nummer:  06090449

AGB-code:  26050144

Zorgmail (lifeline): 500043203@lms.lifeline.nl

Postadres:  Sabina Klinkhamerweg 10

Postcode:  7555 SK

Plaats:   Hengelo

Telefoonnumer:  088-4547700

WhatsApp:  06-15502042

Email-adres:  info@podotherapeut.nl

Website:   www.podotherapeut.nl

1.2. Organisatie van Voetencentrum Wender
In 2017 bestaat Voetencentrum Wender uit een driekoppig managementteam (tot 30 november 2017) met 
daaronder een regiostructuur, bestaande uit 19 regio’s. Iedere regio bestaat uit meerdere podotherapeuten, 
medisch pedicures en huidtherapeuten, waarbij één podotherapeut tevens regioleider is. Daarnaast zijn er collega’s 
werkzaam binnen de staffuncties financiële administratie, innovatie, servicebureau, inkoop, planning, kwaliteitscirkel, 
personeelszaken, marketing & communicatie en DM administratie. Onderstaand organogram geeft dit schematisch 
weer. Verderop in dit kwaliteitsjaarverslag wordt een nieuwe communicatiestructuur gepresenteerd.

1. De praktijk

Innovatie

Financiële
administratie

Servicebureau

Inkoop

Planning

Directie Regioleiders

Kwaliteitscirkel

Personeelszaken

Marketing & 
communicatie

DM adminstratie

Medisch pedicures

Podotherapeuten

Huidtherapeuten
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1.3. Medewerkers
Het managementteam van Voetencentrum Wender bestaat in 2017 uit de volgende personen:

Daaronder zijn 19 regioleiders verantwoordelijk voor de volgende ‘regionale teams’, bestaande uit 
podotherapeuten, medisch pedicures en huidtherapeuten. In onderstaand overzicht zijn tevens de in 2017 
doorgevoerde wijzigingen per regio weergegeven:

• Almelo
• Amsterdam
• Den Haag
• Drenthe 
• Enschede
• Flevoland
• Gelderland-midden
• Gelderland-Zuid-Oost
• Goor
• Haaksbergen

• Hengelo
• Leiden (gesplitst 
 van Den Haag)
• Noord-Nederland
• Oldenzaal
• Rijssen 
• Rotterdam
• Utrecht
• Vriezenveen
• Wierden

dhr. E.F.M. Wender
Praktijkeigenaar 

(tevens fysiotherapeut, 

podotherapeut en 

diabetespodotherapeut)

dhr. R.J.A. Vonkeman
Algemeen directeur

dhr. M. Boerrigter
Directeur patiëntenzorg 

(tot 30-11-2017)

(tevens podotherapeut en 

diabetespodotherapeut
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Het volgende overzicht geeft het aantal medewerkers per functie op 31 december 2017 weer.

1.4. Missie, visie en kernwaarden
Hieronder worden de missie, visie en de kernwaarden van Voetencentrum Wender weergegeven.

1.4.1. Missie
De slogan van Voetencentrum Wender is:

Altijd een stap verder.
• Altijd een stap verder in bereikbaarheid: Voetencentrum Wender maakt de drempel om naar een   
 podotherapeut te gaan zo laag mogelijk. Een stap die voor iedereen makkelijk te nemen is. 

• Altijd een stap verder in behandeling: Als de gemiddelde therapie niet volstaat, is er altijd een stap naar een  
 verder gespecialiseerde collega of medisch specialist mogelijk. 

• Altijd een stap verder in ontwikkeling: Wie bij ons werkt of met ons werkt, staat nooit stil. Professionele   
 verdieping en specialisatie bieden meerwaarde voor hen en voor ons. 

• Altijd een stap verder in de organisatie: Wij zetten een nieuwe standaard voor professioneel werken in de  
 podotherapie. Een stap efficiënter, een stap groter, een stap doelmatiger, maar vooral een stap verder in de  
 kwaliteit voor de patiënt.

• Altijd een stap verder met podotherapie. Want alles wat wij doen brengt niet alleen onszelf, maar de hele  
 sector vooruit.

Management 3
Regioleiders (tevens podotherapeuten) 19
Podotherapeuten 53
Medisch pedicures 6
Coördinator Integrale zorg 1
Coördinator Organisatie en Beleid 2
Opleidingscoördinator 1
Innovatietrajecten 1
Planner 1

Personeelszaken 2
Kwaliteitscirkel 3
Marketing en communicatie 2
Inkoop 2
Ondernemersraad (OR) 7
Servicebureau (voorheen ‘afsprakenbureau’) 12 
Financiële administratie 6
DM team 6
Huidtherapeuten 3
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1.4.2. Visie
We zien podotherapie uitgroeien tot een volwassen en krachtig vakgebied. Een toegankelijke discipline 
waarbinnen de mogelijkheden om succesvol te behandelen steeds toenemen. Wij zien een vakgebied dat zichzelf 
continu opnieuw uitvindt. Een vakgebied waarin we iedere dag meer kunnen en innovatie kunnen inzetten om 
onze specialismen uit te bouwen. We zijn onderdeel van een innovatieve wedloop waarin nieuwe technieken de 
patiënten steeds voorthelpen. Voor ieder voet gerelateerd probleem heeft Voetencentrum Wender, eventueel in 
samenwerking met haar partners, een passende oplossing.

1.4.3. Kernwaarden
Aandachtig, Innovatief, Gespecialiseerd, Ondernemend

1.5. Doelstelling
Voetencentrum Wender heeft als doel om zorg van hoge kwaliteit te bieden. Ondanks dat podotherapeuten 
direct toegankelijk zijn, werken we bij voorkeur op verwijzing van de huisarts of medisch specialist. Steeds meer 
praktijklocaties worden daarom gericht op multidisciplinaire settingen zoals gezondheidscentra en ziekenhuizen. 
Voetencentrum Wender beoogt daarbij de zorg door de lijnen heen te organiseren, waarbij de nulde, eerste en 
tweede lijn bij elkaar gebracht worden. Aandacht voor de patiënt staat altijd voorop. De samenwerking met onze 
partners PLT Products, Podo-IT, Voetmax Orthopedie en Kievit Schoenen vormt hierbij een belangrijk onderdeel. 
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Dit hoofdstuk gaat verder in op het kwaliteitsbeleid van 2017 aan de hand van verschillende projecten.

2.1. Nieuwe communicatiestructuur
De groei van de praktijk heeft gemaakt dat er inmiddels 19 regioleiders zijn aangesteld, die allen op de hoogte 
moeten blijven van ontwikkelingen binnen de praktijk. Dit is noodzakelijk om uiteindelijk alle medewerkers 
te kunnen informeren. Het onderhouden van deze communicatielijnen blijkt een steeds grotere opgave. 
Daarnaast vindt in de samenstelling van het managementteam een verandering plaats. Directeur patiëntzorg 
Michel Boerrigter beëindigt eind 2017 zijn werkzaamheden bij Voetencentrum Wender. De aanhoudende 
groei en bovengenoemde veranderingen binnen de praktijk hebben ertoe geleid dat de voorheen gebruikte 
communicatiestructuur herzien is.

2. Kwaliteitsbeleid 2017

Team Noord

• Drenthe
•  Flevoland
•  Gelderland
•  Midden-Nederland
•  Noord-Nederland

Team Oost

•  Almelo
•  Enschede
•  Gelderland Zuid-Oost
•  Goor
•  Haaksbergen
•  Hengelo
•  Oldenzaal
•  Sport
•  Vriezenveen
•  Wierden

Team West

•  Amsterdam
•  Den Haag
•  Leiden
•  Rotterdam
•  Utrecht

2.1.1. Afgevaardigden
De 19 regio’s worden opgedeeld in nieuwe, behapbare teams waarmee het managementteam communiceert. 
Hierbij worden drie teams ingericht in de vorm van een team Noord, team Oost en team West. Deze drie teams 
worden ieder vertegenwoordigd door één afgevaardigde. De teams zien er als volgt uit:
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2.1.2. Spinnenwebstructuur
Hieronder is een nieuwe communicatiestructuur 
weergegeven in de vorm van een ‘spinnenweb’ van 
communicatielijnen. 

De staff uncties, afgevaardigden en partner BV’s zijn in een cirkel om het managementteam geplaatst. Iedere 
afdelingsverantwoordelijke heeft direct contact met het managementteam. Afdelingsverantwoordelijken dragen 
zorg voor onderlinge communicatie en communicatie vanuit hun eigen afdeling naar het managementteam, 
maar ook voor de communicatie naar de teams in de buitenste cirkel. Zo kan de afgevaardigde van Team Noord 
bijvoorbeeld informatie krijgen vanuit het managementteam en deze communiceren naar alle regioleiders 
die tot Team Noord behoren. Met twee simpele communicatielijnen wordt dan een grote groep regioleiders 
geïnformeerd. De nieuwe structuur zorgt er niet alleen voor dat de communicatie binnen de organisatie 
effi  ciënter verloopt, maar ook dat er betere samenwerking kan plaatsvinden.

Communicatielijn

Communicatielijn BV’s Wender-groep

Communicatietunnel MT

Team

Team

Team

Team

Team

Team

Team

Team Team

Team

Team

Team

Vertegen-
woordigers 
Regioleiders

Regioleiders

Medisch
pedicures

Podo-
therapeuten

Huid-
therapeuten

Voorzitter 
OR

Bouw
products

Organisatie
& beleid

Bevoorrading Personeels-
zaken

Servicebureau
& planning

Kwaliteits-
cirkel

Subsidies/
Innovaties

Financiële 
administratie

Marketing & 
communicatie

Podo-IT

Schoen-
consulenten

Eigenaar 
Kievit 

Schoenen

Eigenaar 
Voetmax 

Orthopedie

Backoffi  ce

Orthopedisch
schoenmakers

Eigenaar 
PLT Products

Product 
specialisten

Kievit 
sport

Sport

DM

ControllerAlgemeen 
Directeur

Eigenaar
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2.2. Calculus VIP App
Kader: Bij patiënten met diabetes (en een verhoogd risico op voetproblemen) wordt ieder jaar een voetonderzoek 
uitgevoerd door de podotherapeut. Hoofdprioriteit hierbij is altijd om drukplekken en wonden te voorkomen. 
Een gedeelte van het behandeltraject wordt uitgevoerd door een medisch pedicure. Aan de hand van het 
zorgprofi el stelt de podotherapeut een individueel behandelplan op voor de pedicure, op basis waarvan ook de 
kwartaaldeclaratie van de pedicure plaatsvindt. In samenwerking met Calculus, dochteronderneming van Topicus, 
heeft Voetencentrum Wender het jaar 2016 gebruikt om het bovengenoemd proces te optimaliseren en te 
vereenvoudigen om de bijbehorende werkwijze vervolgens op 01-01-2017 te implementeren.

2.1.3. Evaluatie en innovatie
Evaluatie binnen afdelingen en projecten is erg belangrijk. Zodoende zijn we in staat om onze zorg steeds te 
verbeteren. Daarnaast wordt altijd de combinatie met innovatie gemaakt. Verschillende afdelingen zijn betrokken 
bij zorginhoudelijke verbeteringen om de best mogelijke zorg te leveren aan de patiënt. Procesmatig hebben op 
dit gebied in 2017 veel verbeteringen plaatsgevonden. Productmatig zijn aanpassingen gedaan in onderdelen als 
blokkeuzes en bovenlagen van de podotherapeutische zool. 

Een belangrijk doel voor 2018 is om ons patiënttevredenheidsonderzoek te verbeteren.

Daar waar het jaar 2016 in het teken stond van 
ontwikkeling van de app voor diabetische voetzorg, 
stond 2017 in het teken van de uitvoering ervan. 
Het daadwerkelijk in praktijk brengen van de app 
betekende een totaal nieuwe werkwijze voor zowel 
het personeel van Voetencentrum Wender als voor 
alle bij Voetencentrum Wender aangesloten pedicures. 
Het gehele proces, bestaande uit presentaties in heel 
Nederland, projecten op verschillende afdelingen en 
het starten met een geheel nieuwe werkwijze heeft 
zijn vruchten reeds afgeworpen. Zodoende hebben 
vakbladen en online media zoals ICT&health in 2017 
aandacht besteed aan het succes van de app.
In 2017 is veel kennis opgedaan en feedback 
verkregen waarmee de app steeds verbeterd is. Zo 
is het onder andere mogelijk om binnen 24 uur 
een spoedbeoordeling van de podotherapeut te 
ontvangen, waarmee drukplek- en wondpreventie 
naar een hoger level is gebracht. Daarnaast 
hebben kwartaaldeclaraties van de pedicure plaats 
gemaakt voor betaling per maand. In 2018 zal de 
app nog verder verfi jnd worden. Voetencentrum 
Wender heeft de ambitie om deze moderne en 
kwalitatief hoogstaande zorg voor zo veel mogelijk 
diabetespatiënten beschikbaar te maken.

VIP HET KAN WEL

VIP HET KAN WEL
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2.3. Intern sociaal netwerk: WeWolk
In 2017 werd een nieuwe vorm van interne communicatie geïntroduceerd bij Voetencentrum Wender. Het 
platform, genaamd WeWolk (voortkomend uit ‘WenderCloud, WeWalk, Wij gaan vooruit’) bestaat uit een 
cloudservice, single-sign-on en een sociaal netwerk in één. De implementatie van WeWolk heeft als doel om 
medewerkers te ontlasten in hun dagelijkse communicatie en om het vinden van de nodige bestanden en 
programma’s makkelijker te maken. Documenten worden hierbij op gestructureerde wijze geborgd. 

Daar waar voorheen gebruik werd gemaakt van groepsmails is het nu mogelijk om ‘lid te worden’ van 
online groepen waarbinnen bepaalde onderwerpen worden besproken. Hierbij worden alleen medewerkers 
die daadwerkelijk deel uitmaken van het besproken onderwerp betrokken. Het intranet vormt niet alleen 
een laagdrempelige optie om te communiceren met meerdere collega’s, maar biedt ook de mogelijkheid 
om een nieuwskanaal te onderhouden. Dit nieuwskanaal wordt onderhouden door de afdeling Marketing en 
Communicatie, die nieuwsitems ontvangt vanuit het werkveld of vanuit het managementteam. Zodoende blijven 
alle personeelsleden op een creatieve manier op de hoogte van het belangrijkste nieuws, zonder gebruik te 
maken van mail of post. Medewerkers kunnen reageren op berichten of deze ‘liken’ zoals velen al gewend zijn 
van bestaande sociale media. Zodoende is een uitgebreide instructie niet meer nodig.

In 2018 sluiten verschillende partners BV’s waaronder Podo-IT, aan 
op (delen van) het platform. Het doel hiervan is om de samenwerking 
met de verschillende partners te verbeteren en om inzicht en kennis 
te vergroten.
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2.4. De Kievit
De Kievit is een uniek medisch centrum, omdat verschillende voetspecialisten hierbinnen intensief en met 
behulp van de nieuwste innovaties samenwerken. Door de samenwerking kunnen oplossingen uit verschillende 
vakgebieden op één plek worden aangeboden. Hierbij valt te denken aan een podotherapeutische inlegzool, een 
compleet op maat gemaakte (orthopedische) schoen of een comfortabele confectieschoen. ‘De Kievit’ is een 
begrip in Twente en is in 2017 ook in Leiden geopend. Specialisten vanuit verschillende ziekenhuizen, zoals het 
MST en LUMC, ontvangen de Kievit enthousiast. 

Het concept van totale voetzorg zal in 2018 verder worden uitgebouwd in Nederland, zodat de kwaliteit van De 
Kievit voor velen binnen handbereik komt.

2.5. Afsprakenbureau wordt servicebureau
De groei van de praktijk heeft geleid tot een herstructurering van de telefonieafdeling. De naam afsprakenbureau 
is veranderd in ‘servicebureau’, omdat deze naam de werkzaamheden en de intentie van de afdeling beter 
omschrijft. De taak van het servicebureau is om de patiënten een service te verlenen en niet alleen om 
afspraken te plannen. Om de hierbij horende werkzaamheden zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, is 

“088 – 454 77 00: meer dan een telefoonnummer”

een gedeelte van de taken opnieuw verdeeld. Hierbij is meer ruimte vrijgekomen om tegemoet te komen 
aan de behoefte van de patiënt. Aandacht en tijd voor de patiënt en een effi  ciënte manier van plannen zijn 
hierbij belangrijke onderdelen. Ook is er gekozen voor een afgesplitste functie in de vorm van een ‘Teamleider 
Servicebureau’. De teamleider draagt zorg voor een goede werksfeer op de afdeling en benut de kwaliteiten van 
de medewerkers in het team. Ook legt hij verantwoording af aan het managementteam en brengt hij samen met 
zijn team nieuwe kansen en verbeteringen voor het servicebureau, de patiënt en de organisatie in kaart.
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2.6. Nieuw beleid Marketing & Communicatie
De totale uitstraling van Voetencentrum Wender is vanaf de basis opnieuw opgebouwd. Hierbij is kritisch 
gekeken naar de onderbouwing van gemaakte keuzes in het verleden en zijn nieuwe inzichten verkregen. De 
communicatie van de organisatie is gebaseerd op de kernwaarden: aandachtig, innovatief, gespecialiseerd en 
ondernemend. Met name de eerstgenoemde kwam in het verleden wel terug in de omgang met patiënten, maar 
niet voldoende in online- en offl  ine communicatiekanalen. Zo werd gekozen om de patiënt vooral te informeren 
over tarieven, vergoedingen, klachtenbeelden en behandeltrajecten, waarbij een aandachtig element steeds 
ontbrak. Aandacht voor de patiënt heeft bij Voetencentrum Wender een hoge prioriteit. Hierbij zijn het creëren 
van een kloppend verwachtingspatroon, begeleiding zowel voor- als na een behandeltraject en het ontzorgen 
van de patiënt belangrijke onderdelen. ‘Aandachtig’ is daarom het kernwoord geworden van de communicatie 
richting de patiënt. Hierbij is een compleet herziene huisstijl met bijbehorende elementen, zowel online als 
offl  ine, ontwikkeld. 

2.6.1. Huisstijl
Een huisstijl is de manier waarop een bedrijf zich naar de buitenwereld presenteert, zowel visueel als in de toon. 
Het maakt naar de buitenwereld duidelijk wat de normen en (kern)waarden van de organisatie zijn. In deze 
paragraaf worden een aantal elementen van de herziene huisstijl gepresenteerd. 

Het logo van Voetencentrum Wender is door de jaren heen veranderd. Het huidige 

logo is een simplistische variant van zijn voorgangers.

Altijd een stap verder.
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2.6.2. Website
De kernwaarde ‘aandachtig’ komt tot uiting in verschillende elementen op podotherapeut.nl. 
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2.6.3. Gezamenlijke uitstraling partners
Het concept van totale voetzorg is gevormd door een hechte samenwerking tussen verschillende bedrijven met 
ieder zijn eigen specialiteit. Om deze bedrijven dicht bij elkaar te brengen is een overeenkomstige stijl wenselijk. 
De diensten van de afdeling Marketing & Communicatie worden ingezet voor alle bedrijven in de organisatie. 
Hierbij worden verschillende elementen, zoals het framework van de website, opbouw van drukwerk en presentatie 
op social media steeds opnieuw gebruikt. Op deze manier komen de bedrijven visueel bij elkaar en ontstaat 
tegelijkertijd een effi  ciënte werkwijze voor de ontwikkeling van nieuw materiaal.

2.6.4. 2018: Analyseren en verbeteren
Het jaar 2018 zal door de afdeling Marketing & Communicatie onder andere worden gebruikt om verzamelde 
resultaten van de nieuwe website(s) te analyseren, hierop verder te bouwen en het beleid waar nodig aan te 
passen. Technieken om de patiënt online van dienst te zijn ontwikkelen zich steeds. Hierin moet de afdeling 
Marketing & Communicatie meebewegen.

www.podotherapeut.nl
088 - 454 7700

Voornaam Achternaam
Functie
M v.achternaam@podotherapeut.nl
T 06-00000000

Altijd een stap verder.
www.kievit-schoenen.nl
071-3030948

Lopen als een kievit.  

Voornaam Achternaam
Functie

M v.achternaam@kievit-schoenen.nl
T 06-00000000

Altijd een passende oplossing.
www.voetmax.nl
088 - 454 77 99

Voornaam Achternaam
Functie

M v.achternaam@voetmax.nl
T 06-00000000
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2.7. Personeelszaken
De afdeling personeelszaken werkt aan het optimaliseren van 
de HR-instrumenten. Zo heeft de afdeling op 1 januari 2017 het 
personeelsinformatiesysteem Nmbrs in gebruik genomen. Hiermee hebben 
de medewerkers de mogelijkheid een app te downloaden waarmee ze 
onder andere verlof kunnen aanvragen en hun salarisstroken kunnen 
inzien. Ook zijn met de implementatie van Nmbrs de systemen van 
de salarisadministratie en de financiële administratie voor een groot 
gedeelte met elkaar gekoppeld, hetgeen heeft geleid tot meer efficiëntie 
op afdelingsniveau. Begin 2017 heeft de afdeling met succes een nieuw 
interactief systeem met betrekking tot de functioneringsgesprekken 
geïmplementeerd. 

2.7.1. Aandacht voor talent
Er is veel aandacht voor talentmanagement. Waar zijn medewerkers en 
potentiële medewerkers goed in en hoe kunnen deze talenten zo goed 
mogelijk worden benut binnen de organisatie? Voetencentrum Wender 
streeft hiermee naar medewerkers die tevreden zijn, minder vaak ziek zijn 
en meer toegevoegde waarde leveren aan de organisatie.
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3.1. PLT Products
PLT Products, gevestigd te Haaksbergen, is partner van Voetencentrum 
Wender en innovator op het gebied van individuele zolenvervaardiging en 
'ondersteuning in maatwerk'. PLT Products vindt haar oorsprong in het 
handmatig vervaardigen van inlegzolen. Deze kennis heeft PLT Products 
verwerkt in het digitale proces van voetscans, zoolmodellering en frezen in 
intensieve samenwerking met vele voetspecialisten.

Naast het vervaardigen van custom-made inlegzolen, ontwikkelt 
PLT Products diverse nieuwe toepassingen binnen de voetzorg. 
PLT is gespecialiseerd in het digitaal aanmeten, modelleren van 
podotherapeutische- & orthopedische voorzieningen. Hierbij valt te 
denken aan CAD Cam zolen, 3D printzolen, leesten, folie- & passchoenen, 
CAD Cam supplementen, FITS custom slippers & sandalen, FITS comfort 
huisschoenen en CAD Cam freesinstallaties.

3.2. Voetmax Orthopedie
Voetmax Orthopedie is de gespecialiseerde partner van Voetencentrum Wender op het gebied van orthopedische 
schoenen. Het uitgangspunt van Voetmax is: ‘eenvoudig als het kan, ingewikkeld alleen als het nodig is’. Dit houdt 
in dat alles in principe mogelijk is, maar dat altijd gestreefd wordt naar de eenvoudigste  en mooiste oplossing. 
Voetmax is een initiatief van orthopedisch schoentechnici en podotherapeuten. Door de intensieve samenwerking 
tussen deze disciplines en de specifi eke kennis en vaardigheden gecombineerd in te zetten is Voetmax in staat om 
hoogwaardige en volledige voetzorg te bieden. Voetmax werkt samen met de beste merken en leveranciers, waardoor 
het assortiment breed en modieus gehouden wordt. Daarnaast maakt zij gebruik van de modernste digitale 
technieken en verzekert hiermee haar patiënten van een optimale pasvorm, zonder onnodig afbreuk te doen aan het 
uiterlijk van hun schoenen.Voetmax streeft naar optimale dienstverlening door 
de verschillende aanbieders van zorg nauw samen te laten werken. Dit uit zich 
bijvoorbeeld in multidisciplinaire spreekuren waarin de specialisten gezamenlijk 
voetklachten beoordelen en tot een optimale oplossing kunnen komen. 

3. Partner BV’s

handmatig vervaardigen van inlegzolen. Deze kennis heeft PLT Products 
verwerkt in het digitale proces van voetscans, zoolmodellering en frezen in 

podotherapeutische- & orthopedische voorzieningen. Hierbij valt te 
denken aan CAD Cam zolen, 3D printzolen, leesten, folie- & passchoenen, 
CAD Cam supplementen, FITS custom slippers & sandalen, FITS comfort 
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3.3. Kievit Schoenen
Kievit Schoenen is een schoenenspeciaalzaak gevestigd op drie locaties: Medisch Centrum de Kievit te Hengelo en MST 
Enschede en in het Level gebouw in Leiden. Kievit Schoenen is een schoenenspecialist die voorziet in de juiste adviezen 
in schoenkeuze. In de winkel wordt uitgebreid gekeken welke schoen het beste bij de voeten en loopstijl past. Binnen  
de schoenenzaak worden diverse wijdtematen op verschillende leesten gevoerd, waardoor het mogelijk is om voor 
ieder voettype een passende schoen te bieden. Door de samenwerking met verschillende medische disciplines is Kievit 
Schoenen in staat om op alle wensen in te spelen. Kievit Schoenen selecteert 
alleen schoenen die een uitneembaar voetbed hebben. Tevens zijn alle schoenen 
scherp beoordeeld op pasvorm, stevigheid en materiaalkeuze. Naast deze 
eigenschappen is het uiterlijk van de schoen erg belangrijk. ‘Een goed passende 
schoen is tegenwoordig mooi!’
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Voetencentrum Wender heeft opnieuw stappen gezet om de kwaliteit van voetzorg te verbeteren. Aandacht voor 
de patiënt, in de breedste zin van het woord, vormt hierbij een belangrijk onderdeel. Het nieuwe jaar zal gebruikt 
worden om processen waar mogelijk te digitaliseren en efficiënter te maken. Volgend jaar voorzien wij u wederom 
van een Kwaliteitsjaarverslag. 

Hartelijk bedankt voor uw interesse!

4. Conclusie
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