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VOORWOORD

SAMENSTELLING VAN 
DE ORGANISATIE

Aandacht voor onze patiënten is de belangrijkste kernwaarde van onze 
organisatie. Een nieuw, succesvol jaar is verstreken, waarin we stappen 
hebben gezet om deze kernwaarde in de gehele praktijk terug te laten komen. 
De praktijk is gegroeid, niet alleen fysiek, maar ook op het gebied van 
kennis en techniek. We zijn in steeds meer ziekenhuizen aanwezig, waardoor 
multidisciplinaire samenwerking met specialisten steeds meer plaatsvindt. 
Door middel van deze groei zijn we nog beter bereikbaar voor onze patiënten 
en kunnen we hen steeds betere zorg bieden.

Graag geven wij u inzicht in de afgeronde projecten van 2018. We vertellen u 
onder andere over de positieve ontwikkeling van onze diabetische voetzorg, de 
invoering van nieuwe technieken binnen de gehele praktijk, uitbreiding in de 
vorm van de opening van een nieuwe ‘Kievit’ en een bijzondere nieuwe partner 
in de sportwereld. Het nieuwe jaar zit wederom vol uitdagingen. We zullen er 
alles aan doen om ervoor te zorgen dat totale voetzorg voor alle patiënten 
binnen handbereik komt.

Ik wens u veel plezier bij het lezen van dit kwaliteitsjaarverslag!

Ed Wender 
eigenaar en innovator

Voetencentrum Wender bestaat uit een driekoppig managementteam met daaronder een regiostructuur. Iedere regio 
bestaat uit podotherapeuten, medisch pedicures en/of huidtherapeuten, waarbij één podotherapeut tevens regioleider is. 
Daarnaast bestaan er de staffuncties: financiële administratie, innovatie, servicebureau, inkoop, planning, kwaliteitscirkel, 
personeelszaken, marketing & communicatie en DM administratie. Iedere afdelingsverantwoordelijke heeft direct contact met het 
managementteam. 

Management

Ed Wender Roeland Vonkeman Tom Olde Boerrigter 

Regiostructuur

De praktijken van Voetencentrum Wender zijn ingedeeld in 
16 verschillende regio’s, verspreid over Nederland. Iedere 
regio wordt vertegenwoordigd door een regioleider. 

Medewerkers
Het volgende overzicht geeft het aantal medewerkers per functie op 1 januari 2018 weer.

 Almelo

 Amsterdam

 Den Haag

 Drenthe 

 Enschede

 Flevoland

 Gelderland

 Haaksbergen

 Hengelo

 Leiden

 Friesland

 Rotterdam

 Utrecht

 Vriezenveen

 Wierden

 Zoetermeer

 Management 3

 Regioleiders (tevens podotherapeuten) 22

 Podotherapeuten 61

 Assistent Podotherapeuten 2 

 Medisch Pedicures 8

 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  12 

 Financiële Administratie 5

 DM-Team 6

 Huidtherapeuten 3
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in dit hoofdstuk wordt verder ingegaan op het kwaliteitsbeleid van 2018 aan de hand van 
verschillende projecten.

iPad 3D Scan
Één van onze nieuwste innovaties op het gebied van voeten 
scannen is de iPad scanner. Met behulp van deze scanner 
kunnen wij de voet nog preciezer in kaart brengen, maar ook 
kunnen we meer data verzamelen over de gescande voeten. 
Denk bijvoorbeeld aan het volume van de voet, op basis 
waarvan een goed advies gegeven kan worden over welk 
type confectieschoen passend is bij de desbetreffende voet. 
Wij zijn blij met deze ontwikkeling, maar we merken ook 
dat de patiënt deze manier van aanmeten erg prettig vindt, 
omdat het nieuwe meetproces voor hen beter te begrijpen is.

Praktijkstyling
We vinden het belangrijk dat de patiënt vanaf het allereerste 
contactmoment een constant vertrouwd gevoel heeft. Onze 
behandelruimtes vormen een belangrijk onderdeel van de 
patiëntreis. We geven de praktijklocaties een upgrade door 
nieuwe uiterlijke kenmerken toe te voegen en onze nieuwste 
innovaties door te voeren. Om continu herkenbaarheid en 
duidelijkheid (en daarmee vertrouwen) te bieden, maken 
wij gebruik van een herkenbare huisstijl. Een doorvoering 
hiervan in onze behandelruimtes kan hierbij niet ontbreken.

Met de toevoeging van onze Podo 2.0-installatie, laten we 
de patiënt meekijken door de ogen van de behandelaar. Met 
een televisiescherm dat draadloos in verbinding staat met de 
laptop en iPad geven we de patiënt inzicht in pijnoorzaken, 
behandelingen en onze metingen. We zijn bijvoorbeeld 
in staat om een digitaal 3D model van het menselijk 
lichaam aan de patiënt te tonen. De apps die wij hiervoor 
gebruiken geven ons de mogelijkheid om op detailniveau 
aan de patiënt duidelijk te maken vanuit welke spier, zenuw 
of gewricht de pijn ontstaat. Ook maken we high-speed 
opnames van het looppatroon en tonen de vertraagde 
beelden vervolgens aan de patiënt. Met middelen als deze 
maken we een behandeltraject voor de patiënt begrijpelijk 
en inzichtelijk. De therapietrouwheid en de kans op een 
succesvol behandeltraject nemen bovendien toe.

Vanaf het al lereerste contactmoment 
een constant vertrouwd gevoel.
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Met ZorgDomein wordt de communicatie tussen zorgverleners sterk verbeterd. Op dit platform is het voor zorgverleners 
mogelijk om patiënten te verwijzen en via een beveiligde verbinding onderling contact te hebben over patiënten 
en de te volgen zorgtrajecten. Wij stimuleren het gebruik van ZorgDomein bij andere zorgverleners om zodoende 
de zorgtrajecten voor onze patiënten zo efficiënt en veilig mogelijk te laten verlopen. De patiënten die naar de 
podotherapeut via ZorgDomein worden verwezen vanuit een andere zorgverlener, worden door Voetencentrum Wender 
actief opgeroepen. Zo is de verwijzer er altijd zeker van dat de patiënt bij Voetencentrum Wender terechtkomt en dat 
de patiënt de zorg krijgt die nodig is.

Value Based Healthcare binnen de diabetische voetzorg

Handgeschreven brieven 
zijn niet langer nodig. Data 

is direct gelogd en over-
typen is niet meer nodig

Geen zoekgeraakte 
verwijsbrieven

Data wordt over een 
beveiligde verbinding 

verstuurd

Kies een 
specifiek spreekuur

ZorgDomein

Dit is slechts een fragment 
uit het document. Scan de qr 
code om de volledige uitgave 
in te zien!

podotherapeut.nl/downloads

Wij geloven als organisatie dat binnen de paramedische sector een best practice op het gebied van Value Based 

Healthcare is gerealiseerd en dat we dit ook aantonen. Value Based Healthcare gaat uit van een aantal basisprincipes, 

waaronder:     

• Focus op de waarde voor de patiënt: 

 Minder wonden en amputaties, waardoor een hogere kwaliteit van leven ontstaat.

• Concurrentie op basis van resultaten: 

 Wij voorzien een toekomst waarin geconcurreerd wordt op basis van jaarlijkse wondincidentie (aantoonbare kwaliteit 

van behandeling).
• Zorg van hoge kwaliteit moet goedkoper zijn: 

 Door hoge kwaliteit in de eerste lijn te bieden dalen de kosten in de tweede lijn.

Met gepaste trots blikken we terug op de samenwerking tussen verschillende partijen, 

waardoor de diabetische voetzorg naar een hoger plan is getild. Dit heeft geresulteerd in een 

daling van het aantal wonden naar 1% van onze 11.000 diabetespatiënten. Het landelijk 

gemiddelde ligt op 3%. Dit betekent minder complicaties voor onze patiënten en lagere 

kosten voor de gezondheidszorg. Zonder een gezamenlijk geloof in goede preventieve 

voetzorg en gepassioneerde, intensieve samenwerking was dit resultaat nooit bereikt. 
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Groei van de praktijk
In 2018 is de praktijk gegroeid van 206 naar 240 vestigingen. Hierbij zijn onder andere voor het eerst vestigingen geopend 
in de provincies Noord-Brabant en Zeeland. Er hebben in verschillende delen van het land praktijkovernames plaatsgevonden, 
waarmee het bereik van onze praktijken in verschillende regio’s in een hoog tempo toenam. Bij projecten zoals deze ontstaat 
een groot aantal verschillende taken welke over de gehele organisatie moeten worden verdeeld. De correcte uitvoering van 
deze taken vereist een gestructureerde werkwijze van zowel onze behandelaars als de ondersteunende staffuncties. Met trots 
kunnen wij melden dat wij erin zijn geslaagd om deze explosieve groei gecontroleerd te laten verlopen en de zorg te blijven 
leveren zoals de patiënt deze van ons mag verwachten. 

Nieuw: De Kievit Almelo
‘De Kievit’ is reeds een begrip in Hengelo, Enschede en Leiden, maar deed in 2018 ook zijn intrede in het ziekenhuis 
van Almelo (ZGT). Het is een uniek medisch centrum, omdat verschillende specialistische partijen hierbinnen intensief 
samenwerken. Er vindt samenwerking plaats met medisch specialisten, waardoor de eerste- en tweedelijnszorg letterlijk 
onder één dak plaatsvinden. Hierdoor kan er zeer snel geschakeld worden. Podotherapeuten (Voetencentrum Wender), 
orthopedisch schoenmakers (Voetmax Orthopedie) en specialistische schoenenconsulenten (Kievit Schoenen) doen er alles 
aan om mensen van hun voetklachten af te helpen. Samen hebben zij dezelfde missie: zoveel mogelijk mensen weer laten 
lopen als een kievit. 

Professionaliseren van congressen
Op 22 maart 2018 organiseerde Voetencentrum Wender 
het congres ‘Ontdek Orthopedie’ voor pedicures uit heel 
Nederland. We kijken terug op een zeer geslaagd evenement 
waarbij op professionele wijze kennis gedeeld kon worden 
tussen verschillende zorgdisciplines. De positieve resultaten 
van de evaluatie bij bezoekers en externe sprekers, hebben 
ertoe geleid dat dit congres de basis zal vormen voor 
congressen van Voetencentrum Wender in de toekomst.

Scan de qr code en bekijk 
de videorapportage van 
dit geslaagde evenement!

Scan de qr code en bekijk 
de Kievit almelo in 360º!
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Uitbreiding op wetenschap, sport en innovatie binnen De Kievit in Hengelo
De aanbouw van De Kievit in Hengelo is in 2018 in volle gang. Direct naast het bestaande Medisch Centrum de Kievit aan de 
Sabina Klinkhamerweg, tevens het hoofdkantoor van Voetencentrum Wender, komt een nieuw gebouw met vier verdiepingen. 
Dit gebouw zal door middel van een brug in contact staan met het huidige pand. Het pand zal dienen als het eerste Fieldlab 
voor voetzorg- en bewegingsanalyse in Nederland. In het Fieldlab zullen verschillende partners van Voetencentrum Wender 
onderdak nemen, waardoor het zich perfect leent voor bedrijven en kennisinstellingen om te werken met de nieuwste technieken 
op het gebied van voetzorg en bewegingsanalyse. Op de begane grond van het nieuwe pand zal hardloopspeciaalzaak Kievit 
Sport de meest geavanceerde loopanalysesystemen toepassen om tot de perfecte schoenkeuze voor de klant te komen.

Team Sunweb
Wij mochten in het afgelopen jaar een opmerkelijke samenwerking op het portfolio van onze sporttak bijschrijven. In 
2018 is Voetencentrum Wender een officiële samenwerking aangegaan met Team Sunweb. Deze professionele wielerploeg, 
onder andere bekend van topsporters zoals Giro-winnaar Tom Dumoulin, Wilco Kelderman en Michael Matthews, wordt 
vanaf heden voorzien van de nieuwste ondersteunende middelen van Voetencentrum Wender. De ploeg, bestaande 
uit circa 50 renners, maakt onder andere gebruik van onze sport-inlays. De renners zijn ieder individueel uitvoerig 
onderzocht door onze podotherapeuten. Op basis van de uitkomsten werden voor iedere renner sport-inlays aangemeten.

In 2019 werken we aan projecten waarbij aandacht voor de patiënt steeds de kern vormt. Graag geven we u alvast 
een voorproefje van één van deze projecten. We voeren de kernwaarde ‘Aandachtig’ steeds meer door in onze online 
kanalen. Zodoende zijn we van start gegaan met een project waarbij een systeem is gebouwd waarin de patiënt 
informatie kan vinden over zijn of haar voetklachten. De informatie wordt ondersteund met een video waarin de 
podotherapeut toelichting geeft over de klacht.

Scan de qr code en bekijk 
de video van deze mooie 
samenwerking!

Benieuwd naar de video’s? 
scan de qr code en 
bekijk de vernieuwde 
klachtenwijzer!
podotherapeut.nl/klachtenwijzer

PROJECTEN 2019: 
AANDACHT VOOR DE PATIËNT

podotherapeut.nl/sunweb
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Altijd een stap verder.

Copyright © 2019 - Voetencentrum Wender


