
Kinderen

Struikelt je kind regelmatig? Of wil je kind niet lopen 
omdat dat pijn doet? Kinderen kunnen tijdens hun 
ontwikkeling te maken krijgen met diverse soorten 
voetklachten. Deze klachten kunnen voortkomen 
uit een afwijkende stand van de voeten en/of het 
looppatroon. Ook een afwijkende teenstand of 
nagelproblemen zijn klachten die al op kinderleeftijd 
voor kunnen komen. In al deze gevallen is het 
raadzaam om een podotherapeut te bezoeken. 
Hij of zij kan ervoor zorgen dat deze voetklachten 
verholpen of beperkt worden. Neem bij twijfel 
gewoon even contact met ons op voor advies.

Behandeling

De behandeling begint met een uitgebreid vraaggesprek  
en een lichamelijk onderzoek. Aan de hand hiervan stelt  
de podotherapeut een passende behandeling  voor.   
Dit kan variëren van podotherapeutische zolen tot 
wondbehandeling bij diabeten en van 
looppatroonverbetering tot schoenaanpassingen voor 
kinderen. Onze podotherapeuten werken nauw samen 
met de andere specialisten binnen Voetcomfort. 
Zodat jij altijd de beste totaalbehandeling krijgt. 

Vergoeding

Voor een afspraak bij de podotherapeut is geen verwijzing 
nodig. Het onderzoek, de therapie en de behandeling 
van de podotherapeut worden veelal vergoed vanuit 
je aanvullende verzekering. Heb je diabetes? Dan is 
onder bepaalde voorwaarden vergoeding vanuit je 
basisverzekering mogelijk. Raadpleeg je verzekeraar voor 
meer informatie over vergoedingen of kijk op:  
www.podotherapie.nl/vergoedingenoverzicht. 
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Voetcomfort levert het totaalconcept 
in voetzorg

Bij ons vind je alles onder één dak: podotherapie, 
orthopedische schoenen, elastische kousen,  
de (medisch) pedicure en vele andere disciplines! 
Ons professionele team werkt nauw met elkaar 
samen. Daarnaast hebben we veel contact met 
fysiotherapeuten, huisartsen en artsen uit het Deventer 
Ziekenhuis en Gelre ziekenhuizen. Met elkaar gaan we 
voor het beste resultaat!

Pijn aan je voeten of benen? De podotherapeuten van 
Voetcomfort helpen je graag. We bieden specialistische 
voetzorg aan iedereen. Ook aan mensen met diabetes of 
reuma, kinderen en sporters.  

Wanneer naar de podotherapeut?

Podotherapie helpt bij verschillende klachten of 
aandoeningen. Bij onze podotherapeuten kan je terecht 
met onder andere:

klachten aan je enkel, knie, heup en rug als gevolg van 
een verkeerde stand van je voeten of een afwijkend 
looppatroon;
standsafwijking van tenen en voeten (klauwtenen, 
hamertenen, holvoeten, platvoeten, etcetera);
klachten door overbelasting;
huidproblemen, zoals overmatig eelt en likdoorns;
nagelproblemen, zoals schimmelnagels en ingegroeide 
teennagels;
klachten als gevolg van niet goed passend schoeisel;
vermoeidheidsklachten;
specifieke voetproblemen bij kinderen, ouderen, 
sporters, diabetes- en reumapatiënten.

Diabetes

Ongeveer een kwart van de diabeten krijgt te 
maken met voetproblemen. Laat je voeten daarom 
jaarlijks (preventief) onderzoeken door een 
deskundige. Tijdens dit onderzoek controleert 
onze podotherapeut je huid op temperatuur, druk- 
en eeltplekjes en beoordeelt hij of zij de stand van 
je voeten. Aan de hand van het onderzoek wordt 
(indien nodig) een persoonlijk behandelplan 
opgesteld. Vervolgens kan de therapie starten. 
De therapie kan bestaan uit: zooltherapie, 
wondverzorging, advies omtrent schoenen en 
voetverzorging, vilttherapie, siliconenprotheses of 
verzorging van de voeten (nagels en eelt). 

Sport

Als sporter stel je hoge eisen aan je lichaam.  
Je wilt je favoriete sport (blijven) beoefenen.  
Maar soms ontstaan er klachten aan voeten, 
benen, knieën, heup of rug, die dit belemmeren of 
zelfs onmogelijk maken. Een podotherapeut kan 
dan uitkomst bieden. Onze podotherapeut kent de 
specifieke bewegingen van verschillende sporten 
en het gebruikte schoeisel. Deze kennis zorgt 
ervoor dat zij jou op de juiste manier kunnen 
begeleiden en behandelen. Zodat jij optimaal van 
je sport kan blijven genieten.
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Speciale vormen van podotherapie 

Het is voor iedereen belangrijk om goed en pijnvrij te 
kunnen lopen. Daarom biedt Voetcomfort ook speciale 
vormen van podotherapie aan. Je kunt bij terecht voor 
onder andere diabetespodotherapie, kinderpodotherapie 
en sportpodotherapie.


