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Samenwerking
De podotherapeuten van Innofeet werken 

samen met verschillende disciplines zoals 

kinderfysiotherapeuten en schoenenwinkels. 

Zo worden er op verschillende locaties combi-

spreekuren georganiseerd waarbij de podotherapeut 

en de kinderfysiotherapeut samen kijken naar het 

staan, lopen en bewegen van het kind. Indien nodig 

wordt er een behandeling opgestart. 

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 
We stellen uw kind op zijn gemak en onderzoeken 

spelenderwijs de hele stand en lichaamshouding 

van uw kind. De beweeglijkheid van de 

verschillende gewrichten wordt getest en de 

manier van lopen wordt bekeken. Ook letten we 

op eventuele aangeboren afwijkingen. Bij een 

afwijkende stand van de voeten of tenen of bij 

voet(gerelateerde) klachten, kan de podotherapeut 

verschillende behandelmogelijkheden 

toepassen. Dit is afhankelijk van de klacht. 

Enkele voorbeelden van behandelmethoden bij 

kinderen zijn podotherapeutische inlegzolen, 

schoenaanpassingen, ortheses, nagelbeugels, 

voetbehandelingen en schoenadvies. 

Jonge voeten
verzorg ze 
goed...
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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 



(Voet)klachten bij kinderen 
Als uw kind regelmatig struikelt, niet graag wil 

lopen, snel vermoeid is of klaagt over specifieke 

pijn in de voet, knie, heup en/of rug, kunt u bij 

de podotherapeuten van Innofeet terecht. Al 

deze klachten kunnen mogelijk voortkomen 

uit een afwijkende stand van de voeten en/

of het looppatroon van uw kind. Maar ook met 

afwijkende teenstanden of nagelproblemen kunt 

u bij Innofeet terecht. Twijfelt u over andere 

klachten dan kunt u altijd contact met ons 

opnemen. 

Kinderen 
laat ze lekker 
lopen
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De normale groei bij kinderen
0-2 jaar
Bij de geboorte van uw kind zijn niet alle 

botstructuren in de voet volledig ontwikkeld.  

Ze bestaan voor een groot deel nog uit kraakbeen. 

De voetjes hebben vaak een platte vorm, dat komt 

doordat er onder de hele voet nog een dik vetkussen 

zit. Dat vetkussen verdwijnt in de loop van de 

eerste levensjaren en pas dan wordt de voetboog 

langzaam zichtbaar. De benen van uw baby hebben 

een O-stand, dit vergemakkelijkt het onzekere 

voortbewegen. Vanaf 1,5 jaar zijn de benen van uw 

kind ongeveer recht. Het lopen wordt dan ook steeds 

zekerder.

2-6 jaar
Tussen het tweede en derde jaar ontwikkelen 

kinderen van een O-stand een X-stand van de benen. 

Dit resulteert vaak naar binnenvallende enkels/

platvoeten. Vanaf het vijfde levensjaar groeien de 

benen en voeten steeds rechter. De X-stand zal dan 

ook verminderen.

6-8 jaar
De benen en voeten komen in het zesde tot achtste 

levensjaar recht te staan. 

Sport en kinderen
Verhoogde belasting bij kinderen, zoals sporten, 

kan leiden tot blessures die binnen de podotherapie 

mogelijk verholpen/voorkomen kunnen worden. 

Klaagt uw kind tijdens of na het sporten, 

bijvoorbeeld over hielpijn, dan kunt u ook hiervoor 

een bezoek brengen aan de podotherapeuten van 

Innofeet.

Schoenadvies bij kinderen 
Wanneer kinderen beginnen met zelfstandig lopen, 

is het belangrijk dat zij daarbij het juiste schoeisel 

dragen. Deze schoenen dienen aan een aantal eisen 

te voldoen. De podotherapeuten van Innofeet geven 

hiervoor individueel advies. Denk hierbij aan:  

    juiste pasvorm, juiste breedte;

    stevige hielomsluiting;

   goede en stevige sluiting over de wreef van de 

voet, met veters of klittenband;

   buigpunt van de schoen onder de bal van de voet;

  geen, of een lage brede hak.

Laat het meten van de kindervoet over aan 

medewerkers van een gespecialiseerde (kinder)

schoenenwinkel.
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