Wie kan er terecht bij een pedicure?

Vergoeding

•

Vrouwen EN mannen

•

Mensen met pijnlijke voeten en/of nagels

•

Mensen met diabetes

•

Mensen met reuma

•

De behandeling van de pedicure wordt in
sommige gevallen vergoed. Bijvoorbeeld bij
Diabetes Mellitus, Reumatoïde Artritis en bij
sommige andere aandoeningen. Raadpleeg uw
verzekeraar voor meer informatie over
vergoedingen.

Mensen met werkschoenen

•

Mensen die de hele dag lopen en/of staan

•

Mensen die veel sporten

•

Mensen die graag verzorgde voeten hebben

De pedicure van Voetcomfort Deventer is
aangesloten bij ProVoet en ProCert.

Waarvoor kunt u terecht bij onze
pedicure?
•

Bij last van ingroeiende of pijnlijke nagels

•

Contact

Bij gescheurde of lelijke nagels

•

Bij likdoorns, ofwel eksterogen

•

Bij overmatig eelt

•

Bij schimmelnagels

•

Bij voetverzorging voor diabetes of reuma
patiënten

Voetcomfort Deventer
Fonteinkruid 63
7422 MS Deventer
0570– 726900
info@voetcomfort.nl
www.voetcomfort.nl

•

Wanneer u intensief sport

•

Bij cosmetische voetverzorging

Wij zijn u graag van dienst!
0570-726900

Medisch Pedicure

Voet weetjes

Medisch Pedicure

De voet bestaat uit 26 botten, 33 gewrichten, 107
pezen en 19 spieren .

Een medisch pedicure zorgt ervoor dat uw
voeten periodiek verzorgd worden om huid- en
nagelaandoeningen tijdig te voorkomen.

Onze medisch pedicure heeft naast de basisopleiding de studie ‘medisch pedicure’
doorlopen. Naast het behandelen van de
diabetische en/of reumatische voet kan zij alle
soorten risicovoeten behandelen.

Voorafgaand aan de behandeling voert de
pedicure een voetonderzoek uit en maakt zo
nodig voetafdrukken. De basisbehandeling
bestaat uit het knippen en frezen van uw nagels
en het verwijderen van eelt, likdoorns en kloven.
Een eventueel ingegroeide nagel wordt
behandeld.

De zogenaamde risicovoeten kunnen onder
andere ontstaan zijn ten gevolge van diabetes,
reuma, hart- en vaatziektes, spasticiteit,
ouderdom en verwaarlozing. De (medisch)
pedicure is speciaal opgeleid voor de
behandeling van deze doelgroepen.

Een kwart van alle botten in het menselijke
lichaam zijn te vinden in je voeten. Als deze
botten scheef staan, staat de rest van het
lichaam ook scheef.

Gemiddeld nemen wij 8.000 tot 10.000 stappen
per dag . Dit komt neer op een totaal van 184.000
kilometer in een mensenleven. Oftewel, vier keer
de wereld rond! En toch zijn onze voeten vaak
het ondergeschoven kindje, terwijl ze heel
belangrijk zijn!
Ruim 57% van de mensen heeft wel eens
problemen aan de voeten. Eelt, likdoorns, kloven
en schimmelnagels (mycose) en kalknagels zijn
de meest voorkomende klachten. Veel mensen
zien het belang van de pedicure pas in wanneer
zij klachten ervaren. Een goede voetverzorging
kan veel klachten verhelpen of voorkomen!
Bovendien zien ze er dan ook nog eens mooi en
verzorgd uit.

Hiervoor bent u bij Voetcomfort Deventer aan
het juiste adres!

Onze medisch pedicure werkt nauw samen met
onze podotherapeut en andere disciplines. Zij
heeft naast een verzorgende ook een
signalerende en adviserende taak.
Bij ernstige klachten of specifieke medische
aandoeningen, zal uw pedicure u dan ook gericht
doorverwijzen naar een podotherapeut of
huisarts.
Ook kan zij u adviseren over juist schoeisel,
persoonlijke hygiëne en huidverzorging.

Zij heeft de beschikking over specialistische
technieken waarmee zij complexere voet- en
nagelproblematiek kan behandelen.
•

antidruktechnieken
•

door middel van vilt (vilt-therapie)

•

door middel van een orthese

•

nagelregulatie door middel van het
plaatsen van nagelbeugels

•

nagelreparatie

