
Voetcomfort heeft een dienstverleningsovereenkomst 
met het Deventer Ziekenhuis en het Gelre Ziekenhuis 
en draait spreekuren met diverse artsen.  
Onze levering en werkwijze voldoen aan de eisen van 
SEMH.

Voetcomfort is aangesloten bij het Kwaliteitsregister 
Paramedici, de Nederlandse Vereniging van 
Podotherapeuten en Provoet

Vergoeding

Orthopedische voorzieningen zoals VLOS, OSA, OSB, 
OVAC, verbandschoenen en therapeutisch elastische 
kousen worden vanuit de basisverzekering vergoed.  
Wij declareren de kosten rechtstreeks bij je verzekeraar. 
Houd wel rekening met het wettelijk vastgestelde 
eigen risico en de eventuele verplichte eigen bijdrage. 
(Podotherapeutische) zolen en podotherapeutische 
behandelingen worden vaak geheel of gedeeltelijk 
vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Raadpleeg 
hiervoor je verzekeraar of je polis¬voorwaarden. 
Voetcomfort heeft contracten afgesloten met alle 
zorgverzekeraars.

Benieuwd naar extra informatie over podotherapie, 
orthopedische schoenen, elastische kousen of de 
(medisch) pedicure? Bekijk onze andere folders of bezoek 
onze website www.voetcomfort.nl.

Wij zijn je graag van dienst!

Voetcomfort
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7422 MS Deventer

Deventer
t  0570 – 726 900
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Apeldoorn
t  (055) 720 0850
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Algemene informatie

Hèt totaalconcept in voetzorg

www.voetcomfort.nl



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!

Bij ons vind je alles onder één dak:

Podotherapie
Orthopedische schoenen
Elastische kousen
De (medisch) pedicure
En zelfs de schoonheidsspecialist!

Aandacht, kwaliteit en service 

De medewerkers van Voetcomfort nemen de tijd om 
jou zo goed mogelijk te helpen. Je krijgt de aandacht, 
kwaliteit en service die je verdient.

Tijdens je eerste afspraak kijkt jouw behandelaar naar 
je klachten. We bespreken de mogelijkheden. Samen 
maken we een plan voor een passende behandeling, 
met als doel het best mogelijke resultaat. Wij vinden het 
belangrijk dat je gedurende jouw traject zoveel mogelijk 
geholpen wordt door dezelfde behandelaar. 

Vanzelfsprekend voeren we jouw behandeling uit met  
de grootst mogelijke zorg. Zijn er toch problemen?  
Dan lossen we die zo snel mogelijk op. Ook voor 
eventuele reparaties of onderhoud aan schoenen, zoals 
nieuwe zolen of hakken, kan je altijd bij ons aankloppen.

Producten

podotherapeutische zolen 
orthopedische voorzieningen aan 
confectieschoenen (OVAC) 
orthopedische voetbedden
semi-orthopedische schoenen (OSB)
orthopedische (werk)schoenen (OSA) 
voorlopig orthopedisch schoeisel (VLOS)
verbandschoenen
therapeutisch elastische kousen 
teenortheses
nagelbeugels
pedicure-/voetbehandelingen
vilttherapie en taping
wondbehandeling

Wil je meer weten over onze producten en  
behandelingen? Neem dan contact met ons op.

Hèt totaalconcept in voetzorg


