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Samenwerking
De podotherapeuten van Innofeet werken veel 

samen met verschillende disciplines. Denk hierbij 

aan fysiotherapeuten en pedicures. 

De pedicure kan u van veel gemakken voorzien 

met betrekking tot de verzorging van uw voeten. 

Doordat de spierkracht in de handen op latere 

leeftijd afneemt, het voorover buigen vaak lastiger 

wordt, het zicht minder kan worden en nagels 

vaak verdikken, wordt het lastiger zelf uw voeten 

te verzorgen. Vraag uw podotherapeut voor een 

geschikte pedicure bij u in de buurt of maak een 

afspraak bij de pedicures van Innofeet.

Onze podo-
therapeuten
helpen u verder

Contact
Wilt u een afspraak maken? 

Dan kunt u van maandag tot en 

met vrijdag tussen 8.00 uur 

en 17.00 uur bellen naar ons 

telefoonnummer. Bezoek onze 

website voor meer informatie.

088 - 031 3000  
info@innofeet.nl
www.innofeet.nl 

Vergoeding
De behandeling door een podotherapeut van Innofeet 

wordt door veel verzekeraars vergoed vanuit de 

aanvullende verzekering. Wij adviseren u vooraf bij 

uw eigen zorgverzekeraar te informeren naar uw 

vergoedingen voor podotherapie. Kijk voor meer 

informatie op www.innofeet.nl en klik op het kopje 

‘vergoedingen’. 

Verwijzing
Podotherapie is een vrij toegankelijk beroep. U heeft 

hierdoor geen verwijzing nodig van uw (huis)arts of 

specialist om een afspraak bij ons te maken.
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Blijf uw voeten 
goed verzorgen

(Voet)klachten bij 65+’ers 
Het aantal oudere voeten op de wereld neemt jaarlijks 

toe. Rond de pensioenleeftijd ervaart 50% van de 

Nederlandse bevolking minimaal één voetprobleem.

De ouder wordende voet heeft diverse specifieke 

kenmerken: 

   bij veroudering veranderen structuren als kapsels, 

banden en gewrichten waardoor de beweeglijkheid 

verandert. Dit leidt mogelijk tot klachten; 

   verstijving van gewrichten door slijtage; 

    huidveranderingen zoals droogheid, schilferingen, 

verkleuringen en aanmaak van eelt en likdoorns;

    afname van het vetkussen wat vooral merkbaar is 

onder de voorvoet;

    vaatproblemen, koude of warme voeten, oedeem, 

spataderen en slecht genezende wondjes;

    vertraagde nagelgroei, verkleuring en dikker 

worden van de nagels; 

    grotere kans op aandoeningen als reuma, diabetes 

en artrose;

   afname van het gevoel en een verminderde 

coördinatie in de voeten door een verminderde 

zenuwwerking. De kans op vallen neemt hierbij toe.

Schoenadvies
Het dragen van goed passend schoeisel is belangrijk. 

Doordat de ouder wordende voet gaat doorzakken, 

kan uw schoenmaat een maat groter worden.  

Het dragen van geen passend schoeisel resulteert in 

problemen zoals nagel-, teen- en voorvoetklachten. 

Passend schoeisel kan veel leed voorkomen.  

De podotherapeuten van Innofeet kunnen hiervoor 

individueel advies geven. Denk hierbij aan:

    juiste pasvorm, juiste breedte;

    goede en stevige sluiting met veters of 

klittenband;

    maximale hakhoogte van 3 centimeter met een 

breed grondoppervlak; 

   stevige hielomsluiting. 

Behandelmogelijkheden 
De podotherapeut kan de veranderingen van uw 

voeten niet voorkomen naarmate u ouder wordt.

Wel kan de podotherapeut u helpen om de klachten 

die u ervaart te verminderen en/of te voorkomen. 

Tijdens het onderzoek bij de podotherapeut wordt er 

naar aanleiding van uw klachten gekeken naar uw 

houding en het lopen. 

Vervolgens worden de behandelmogelijkheden 

met u besproken. Hierbij kunt u denken aan 

podotherapeutische inlegzolen, ortheses, voet-/

nagelbehandelingen en passend schoenadvies. 

Alle behandelmethoden worden op maat voor u 

vervaardigd. 

Uitgebreide
behandel-

mogelijkheden 


