
Innofeet

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.

Behandelmogelijkheden
Innofeet biedt voor een scherp tarief een kwalitatief 

hoog beroepsproduct. Door het aanmeten van 

podotherapeutische zolen die wij certificeren 

op de betreffende veiligheidsschoen, ontstaat 

er een unieke combinatie. Onderzoek toont aan 

dat de combinatie van veiligheidsschoenen met 

podotherapeutische inlegzolen ervoor zorgt dat 

u fitter en meer gemotiveerd uw werk kan doen. 

Minstens zo belangrijk is dat het risico voor zowel u 

als uw werkgever door deze combinatie gedekt is. 

Innofeet biedt: 

  Goede prijs-kwaliteitverhouding 

  Breed assortiment voor iedere industrie 

  Mogelijkheid tot maatwerk 

  Snelle levering 

  Deskundig personeel 

  Mogelijkheid om bij u op locatie te komen 

  Complete voetzorg onder één dak 

Innofeet & Bedrijfspodotherapie 

Arbeids-
gerelateerde 
voetklachten

Bedrijfspodo-
therapie

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 



Innofeet & Bedrijfspodotherapie 

Door zowel klachtgerichte als 

preventiegerichte zorg aan te 

bieden aan uw werknemers 

kunt u niet alleen uw kosten 

drukken, maar biedt u 

daarnaast ook goede secundaire 

arbeidsvoorwaarden voor uw 

(potentiële) werknemers

Weetjes voor u en uw werkgever ...
     Een verkeerde stand van de voeten tot tal van 

problemen kan leiden, zoals peesontstekingen, 

knieklachten en pijn in de heup en rug? 

     Klachten aan heupen, benen, knieën en voeten 

voor gemiddeld 30,4 dagen uitval per jaar per 

werknemer kan zorgen? 

     Een zieke werknemer per dag gemiddeld €415,- 

kost? (doorbetaling loon en kosten voor o.a.  

vervanging en arbo)  

     Veel werknemers hun klachten niet uitspreken, 

maar wel minder productief zijn door hun 

klachten?  

     Klachten aan het bewegingsapparaat voor 

ongeveer 25% van het totale aantal verzuimdagen 

zorgen in Nederland? 

     Klachten aan het bewegingsapparaat en 

psychische problemen samen zorgen voor 50% 

van het totale aantal verzuimdagen in Nederland? 

     Het verzuim bij deze klachten langer duurt dan 

gemiddeld, maar voorkomen kunnen worden door 

therapie gericht op preventie?

Wettelijke vereisten
Draagt u gecertificeerde veiligheidsschoenen? 

Dan is het de vraag of u daarmee ook veilig werkt. 

Heeft u zelf inlegzolen in de schoen geplaatst? 

Zeer grote kans dat die de beschermende werking 

van de schoen tenietdoen. Hiermee vervalt de 

aansprakelijkheid van de leverancier, met alle 

risico’s voor u en uw werkgever. Sinds 2011 is de 

norm EN-ISO 20345 gewijzigd. Gecertificeerde 

veiligheidsschoenen die onder deze norm gekeurd 

worden, moeten minstens voldoen aan enkele 

basisvereisten zoals een beschermende neus, 

bovenmateriaal van kroetleder (of een vergelijkbaar 

synthetisch materiaal) en een binnenvoering. 

Tevens is bepaald met deze norm dat de 

aansprakelijkheid van de producent van 

gecertificeerde veiligheidsschoenen vervalt wanneer 

de drager gebruikmaakt van eigen inlegzolen. Het 

risico is dan voor de werkgever en de werknemer. 

Let op, dit geldt ook als de veiligheidsschoen zelf is 

gecertificeerd en de zool is voorgeschreven door een 

gecertificeerde podotherapeut. Het gaat namelijk 

om de combinatie van beiden die gezamenlijk 

gecertificeerd moet zijn.

Veiligheid 
en comfort 

gaan goed samen 

Arbeidsgerelateerde voetklachten 
Voet(gerelateerde) klachten komen veelvuldig voor 

op de werkvloer. Met name bij beroepen waarbij 

werknemers zwaar lichamelijk werk verrichten of veel 

staan. De arbeidsproductiviteit neemt hierdoor af en 

leidt mogelijk zelfs tot (langdurig) verzuim. 

Tip voor uw 
werkgever


