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Altijd een stap verder.

Altijd een stap verder

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

Vergoeding voor podotherapie

De meeste zorgverzekeraars vergoeden podotherapie 
vanuit de aanvullende pakketten. De kosten van 
podotherapie gaan daarom niet ten koste van uw 
eigen risico. Op onze website vindt u de vergoeding 
van uw zorgverzekeraar.

Afspraak maken

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.

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:



Het onderzoek
Om de juiste diagnose te kunnen stellen 
onderzoekt de podotherapeut uw looppatroon 
en voert hij of zij een drukmeting uit. Met behulp 
van een drukmeetplaat kan de podotherapeut 
belangrijke loopbewegingen en drukpunten 
waarnemen. De hieruit voortgekomen gegevens 
tonen aan waar zich bepaalde overdrukken of 
standsafwijkingen bevinden.

Wanneer is het raadzaam om naar 
de podotherapeut te gaan?

Hieronder vindt u een overzicht van 
veelvoorkomende klachten in de 
podotherapiepraktijk. Herkent u een van deze 
klachtenbeelden? Dan is het raadzaam om een 
podotherapeut te raadplegen. Pijn in uw voeten of 
benen is altijd een reden om een afspraak te maken 
bij de podotherapeut.

• Afwijkende stand van de voeten
• Afwijkende stand van de tenen
• Eelt, likdoorns en voetwratten
• Vermoeide voeten of benen
• Rug-, knie- en/of heupklachten
• Diabetespatiënt, reumapatiënt, 
 sporter of kind met voetproblemen

Alle podotherapeuten van Voetencentrum Wender 
zijn gecertificeerd voor Directe Toegankelijkheid 
Podotherapie (DTP). Dit houdt in dat u rechtstreeks, 
zonder verwijzing, terecht kunt bij een van onze 
podotherapeuten. Heeft u een verwijzing ontvangen 
van uw arts? Neem deze dan mee naar het eerste 
consult bij de podotherapeut.

“ Wij werken met specialisten. 
Zo bieden wij bijvoorbeeld speciaal 
ingerichte spreekuren aan voor het 

behandelen van ingegroeide teennagels 
en schimmelnagels.”

Ziet u er tegenop om uit bed te komen, 
omdat u een stekende  pijn onder uw voeten 
voelt? Kunt u niet met plezier sporten, omdat 
de pijn in uw schenen dit niet toelaat? Ziet 
u dat uw kind vaker struikelt dan andere 
kinderen? Bent u diabetes- of reumapatiënt 
met voetproblemen? Voeten vormen de basis 
van ons bewegingsapparaat en zijn daardoor 
al snel de oorzaak van allerlei lichamelijke 
klachten. De podotherapeuten en pedicures van  
Voetencentrum Wender doen er alles aan om u 
hierbij te helpen. 

Wat kunnen wij voor u betekenen?

De podotherapeut heeft vele mogelijkheden om 
uw voetklachten te behandelen. De 3D-voetscan is 
hiervan een belangrijk onderdeel. Met behulp van een 
gedetailleerde scan van uw voeten zijn wij in staat 
om podotherapeutische zolen te vervaardigen die u 
kunnen helpen van uw voetklachten af te komen. Deze 
inlegzolen worden computergestuurd gefreesd en 
voor u op maat gemaakt. Afhankelijk van uw behoeftes 
kunnen uw zolen worden aangepast. 

“ Bekijk een vol ledig overzicht van 
onze behandelmethoden op 
www.podotherapeut.nl ”

Specifieke klachten
Naast het behandelen van reguliere voetklachten, 
speelt de podotherapeut een belangrijke rol bij 
het behandelen van knie-, heup-, rug-, huid- en 
nagelklachten en de diabetische- en reumatische voet.


