
Pedicure
Als aanvulling op uw podotherapeutische 

behandeling kan het van belang zijn om 

uw voeten door een pedicure te laten 

verzorgen. Bijvoorbeeld wanneer u diabetes 

heeft, bij rugproblemen of bij een beperkt 

gezichtsvermogen. De podotherapeuten van 

Innofeet kunnen een erkende pedicure in uw 

nabije omgeving adviseren, maar u kunt ook bij 

een medisch pedicure van Innofeet terecht voor 

een pedicurebehandeling.

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. Mensen 

met diabetes krijgen vanuit de basisverzekering 

een vergoeding afhankelijk van het zorgprofiel. 

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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Specialisme
Heeft u specifieke voet(gerelateerde) problemen 

bij het uitvoeren van uw sport of heeft u 

diabetes of reuma? Bij ons werken diverse 

podotherapeuten die specialist zijn op deze 

gebieden. Zij vallen op door hun ervaring 

en kennis. Ook zijn we gespecialiseerd in de 

behandeling van voetproblemen op de werkvloer, 

bij kinderen, 65+’ers, oncologie patiënten en het 

vervaardigen van orthopedische schoenen. 

Innofeet is aangesloten bij het Kwaliteits register 

Paramedici & de Nederlandse Vereniging van 

Podotherapeuten. 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 



Podotherapie 
Podotherapie omvat alle behandelingen van 

voetklachten en klachten die worden veroorzaakt door 

een afwijkende voetfunctie. U kunt hierbij denken 

aan  enkel-, knie-, heup- en (lage) rugklachten. De 

podotherapeuten van Innofeet proberen de oorzaak 

van uw klachten te achterhalen en samen met u een 

behandelplan vast te stellen. Uiteraard wordt dit 

nauwkeurig afgestemd met uw (huis)arts en andere 

specialisten. 
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Met welke klachten naar de podotherapeut?
Op eigen initiatief of op verwijzing van uw (huis)arts 

of medisch specialist kunt u bij Innofeet terecht. 

De podotherapeuten maken een uitgebreide analyse 

van uw klachten en de mogelijke oorzaken. De 

behandeling wordt vervolgens afgestemd op uw 

persoonlijke klachten.  Enkele voorbeelden van 

klachten waarvoor u bij Innofeet terecht kunt: 

   klachten aan enkel, knie, heup en (lage) rug als 

gevolg van een verkeerde stand van uw voeten of 

een afwijkend looppatroon;

   huidproblemen zoals overmatig eelt en likdoorns;

   nagelproblemen zoals schimmelnagels en 

ingegroeide teennagels;

   standsafwijking van tenen zoals klauwtenen en 

hamertenen;

   standsafwijking van voeten zoals overmatige 

holvoeten en platvoeten;

   specifieke voetproblemen op de werkvloer, 

bij  kinderen, 65+’ers, (top)sporters, diabetes-, 

oncologie- en reumapatiënten; 

  overbelastingsklachten;

   vermoeidheidsklachten.

Uitgebreide
behandel-

mogelijkheden 

Behandelmogelijkheden 
Innofeet beschikt over een breed scala aan 

behandelmethodes waardoor er voor elk 

voet(gerelateerd) probleem naar een passende 

oplossing gekeken wordt. Indien er sprake is 

van een afwijkende stand of beweging van 

uw voeten, kan Innofeet podotherapeutische 

zolen op maat voor u vervaardigen. Deze zijn 

3D op uw voet gemeten en dus uniek. Door de 

zolen te gebruiken, wordt het functioneren van 

uw voeten positief beïnvloed met als doel uw 

klachten te verminderen en/of te verhelpen. 

Daarnaast kunnen de podotherapeuten van 

Innofeet kijken naar het gebruik van zolen 

tijdens uw werk. 

Tevens kunt u bij de podotherapeut terecht voor 

onder andere wondbehandelingen, ortheses, 

slippers op maat, mobilisatie en schoenadvies. 

Raadpleeg onze website voor een uitgebreid 

overzicht van al onze behandelmogelijkheden.


