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Vergoeding
De behandeling door een (sport)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 actuele 

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.

Innofeet & Sport

Fit blijven?
Zorg voor 
uw lijf

Samenwerking
De sportpodotherapeuten van Innofeet werken 

veel samen met andere disciplines zoals 

sportfysiotherapeuten, sportartsen en andere 

sportspecialisten. Hierin staat de sporter centraal, 

wordt kennis gedeeld en versterkt men elkaar met als 

doel een diagnose te stellen en tot een verantwoord 

en zorgvuldig behandeltraject te komen.

Sport

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 



Blessures bij sporters 
Spelen er blessures op tijdens het sporten of wilt u uw 

sportprestatie verbeteren? Dan kan Innofeet u mogelijk 

helpen. Een groot aantal sporters krijgt vroeg of laat te 

maken met een blessure. 

Veel sportblessures ontstaan vanuit uw voeten. Dit 

kan klachten geven in de gehele beweegketen, van 

voet tot lage onderrug. Denk hierbij aan bijvoorbeeld 

achillespees-, enkel-, scheenbeen-, knie-, heup- en 

lage rugklachten. Onze sportpodotherapeuten zoeken 

naar de oorzaak van uw sportblessure, om deze 

vervolgens op te lossen, te verminderen en mogelijk te 

voorkomen.  

Er komt 
veel neer 
op uw voeten

Innofeet & Sport

Sportpodotherapie 
Sportpodotherapie is een specialisatie binnen het 

vakgebied podotherapie. Zowel recreatieve sporters als 

topsporters kunnen bij Innofeet terecht voor onderzoek 

en behandeling. Innofeet heeft veel ervaring en kennis 

in huis. Veel (inter)nationale topsporters worden door 

Innofeet behandeld. 

Om een goed beeld te krijgen van een bepaalde 

sportblessure is kennis van de manier van bewegen 

tijdens sporten een vereiste. Wanneer we verschillende 

sporten gaan vergelijken zien we dat bijvoorbeeld 

atletiek, turnen, volleybal, tennis, voetbal, wielrennen, 

schaatsen, handbal en hardlopen allemaal een eigen 

wijze van bewegen hebben. Elke sport kent zijn eigen 

belasting en vraagt om een eigen onderzoek. Ook 

de ondergrond, de schoenen en andere factoren van 

buitenaf spelen een belangrijke rol.

De sportpodotherapeuten van Innofeet beschikken 

over kennis van diverse sporten, het totale lichaam en 

sportblessures. De behandeling wordt afgestemd op 

de individuele sporter. Een voet beweegt nooit alleen, 

maar maakt altijd onderdeel uit van een zogenaamde 

beweegketen. 

Als voeten niet optimaal bewegen kunnen de 

knie, heup en rug ook verkeerd belast worden. Het 

verbeteren van deze afwijkende bewegingen kan 

tevens preventief werken om blessures voor te blijven 

of prestaties te verbeteren. 

Behandelmogelijkheden 
Met behulp van een vraaggesprek, een lichamelijk 

onderzoek en een bewegingsanalyse, brengen onze 

sportpodotherapeuten de risicofactoren in kaart die 

van invloed zijn op uw klachten. U kunt bij Innofeet 

een uitgebreide bewegingsanalyse uit laten voeren. 

Dankzij high-speed camera’s worden uw bewegingen 

tijdens het fietsen of lopen op een loopband 

nauwkeurig geanalyseerd. Een eventuele aanvulling 

hierop is een drukmeting. Tevens beoordeelt de 

podotherapeut uw schoenen. 

Er zijn verschillende behandelmogelijkheden, 

afgestemd op uw klacht en de individuele sporter:

   (sport)podotherapeutische inlegzolen op maat,  

vervaardigd door middel van een 3D-scan techniek;

   (sport)schoenadvies en/of aanpassingen aan 

schoenen;

   mobilisatie, een techniek om uw gewrichten 

weer soepel te laten bewegen;

   adviezen ten aanzien van training en oefeningen 

in overleg met uw sportfysiotherapeut en/of 

sportarts;

   diagnostische ondersteuning d.m.v. echografie;

   taping;

   ortheses;

  dry  needling.

Denkt u bij een 
afspraak aan uw 

sportschoenen en 
sportkleding? 


