
Contra-indicaties bij het bestellen van zolen online. 
Indien een van onderstaande items bij u van toepassing is, adviseren wij een consult te plannen met de 
podotherapeut voor een onderzoek. 

- Fysieke pijnklachten 
- Lichamelijk trauma in de afgelopen drie maanden (botbreuken, spier- of peesscheuren, 

operaties) 
- Recentelijk veel gewichtsverlies 
- Lange onverklaarbare koorts 
- Vaak onwel  
- Lange termijn gebruik van corticosteroïden 
- Afgelopen jaar onder behandeling geweest met chemotherapie of bestraling 
- Neurologische signalen of symptomen in benen of voeten 
- Veranderingen in hormoonhuishouding (pubertijd, overgang, zwangerschap (denk hierbij ook 

aan IVF, IXI en IUI stimulatie)) 

Is er sinds de vorige afspraak een van de volgende diagnoses bij u bevestigd?  

Diabetes Mellitus, Parkinson, Dementie of een van onderstaande aandoeningen: 

Polyneuropathieën (Alcohol geïnduceerde perifere neuropathie, Amyotrofische laterale sclerose 
(ALS), Cerebro Vasculair Accident (CVA), Charcot neuro-osteo-artropathie, Chemotherapie 
geïnduceerde perifere neuropathie (CIPN), Chronische idiopathische perifere neuropathie, 
Chronische inflammatoire demyeliniserende polyradiculoneuropathie (CIDP), Dwarslaesie, Guillain-
Barré syndroom, Hereditaire motorische en sensorische neuropathie (HMSN), Lepra, Lokale 
(traumatische) neuropathie, MGUS-polyneuropathie, Multifocale motorische neuropathie (MMN), 
Multiple Sclerose (MS), Polyneuropathie als gevolg van HIV-infectie, Polyneuropathie als gevolg van 
vitamine intoxicatie/-deficiëntie, Postpoliosyndroom (PPS) ) 

Micro- en macrovasculaire vaatschade (Antifosfolipide syndroom, Arteriële embolie onderste 
extremiteit, Calcifylaxis cutis, Fenomeen van Raynaud, Perifeer arterieel vaatlijden (PAV), Perniosis, 
Tromb(o)angiittis obliterans, Vasculitis) 

Kwetsbare huid bij systeemziekte en/of medische behandeling (Acrodermatitis chronica atroficans 
(ACA), Behandeling tegen kanker, Calcinosis cutis (CC), Complex regionaal pijnsyndroom (CRPS), 
Medicatiegebruik, Genetische of auto-immuun blaarziekten, Genetische palmoplantaire 
keratoderma, Hemofilie, Jicht, Leishmaniasis, Lymoedeem, Mixed Connective Tissue Disease (MCTD), 
Pyoderma gangrenosum, Reumatoïde artritis (RA), Sclerodermie, Stevens Johnson syndroom (SJS), 
Syndroom van Ehlers Danlos (EDS), Syndroom van Werner 

Nierfalen (Eindstadium nierfalen (eGFR < 15 ml/min), Nierfunctie vervangende therapie (dialyse) 

 

En tot slot indien u een chronische voet indicatie hebt, passende bij zorgpakket/zorgprofiel 3 of 4 
adviseren wij ook een afspraak te maken bij de podotherapeut.  

 

Indien u te maken heeft met een van bovenstaande indicaties, adviseren wij u om een consult bij 
arts of behandelaar te plannen.  

 


