
Waar vindt u de praktijk?
Leidekkersdreef 1 Gelre Ziekenhuizen
7328 AT Apeldoorn Albert Schweizerlaan 31
t (055) 54 11 760 7334 DZ Apeldoorn

U kunt niet rechtstreeks een afspraak maken op de 
complexe voetpoli in het Gelre ziekenhuis. Dit verloopt 
altijd via uw podotherapeut.

info@podotherapievanderbeek.nl
www.podotherapievanderbeek.nl

Deskundig en persoonlijk

Aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten

Waarom Podotherapie Van der Beek?
Podotherapeut Anje van der Beek, afgestudeerd in 
1986, heeft naast meer dan 25 jaar werkervaring als 
podotherapeut ook de opleiding tot diabetespodotherapeut 
in 2011 met succes afgerond.
Er wordt nauw samengewerkt met specialisten (o.a. 
revalidatie-arts, vaatchirurg, reumatoloog, dermatoloog), 
collega paramedici ((kinder)fysiotherapeuten, 
manueeltherapeuten, oefentherapeuten) en 
aanverwante disciplines zoals (medisch)pedicures, 
diabetesverpleegkundigen en orthopedisch 
schoenmakers. Na uw toestemming wordt er 
gecommuniceerd en gerapporteerd met uw huisarts en/of 
medebehandelaar, daar waar nodig.
 
Het spreekt voor zich dat nieuwe ontwikkelingen op de 
voet worden gevolgd en geïmplementeerd.

Podotherapie van der Beek kenmerkt zich door 
persoonlijke benadering en deskundigheid. Dit wordt 
gewaarborgd door bewust te kiezen voor een kleinschalige 
praktijkvoering. Daarnaast heeft podotherapie van der 
Beek kwaliteit en innovatie hoog in het vaandel staan.
Podotherapie Van der Beek is aangesloten bij de N.V.v.P., 
PodoMedics en het Kwaliteitsregister Paramedici.
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Deskundigheid ten voeten uit
Je loopt ermee, je staat erop, ze zorgen voor je evenwicht. Toch 
ziet bijna niemand ze staan: voeten. Pas als mensen voetklachten 
hebben, zijn ze zich bewust van het feit, dat deze ‘onderdanen’ 
een belangrijke functie vervullen in het dagelijks leven. Dat 
laatste is precies de reden waarom er podotherapeuten zijn.  
De voet- en houdingsspecialisten bij uitstek. 

“ Podotherapie is een 4-jarige HBO opleiding”

✖



Iedereen heeft weleens last van zijn voeten, maar 

wanneer moet u er iets aan laten doen? Dat is voor veel 

mensen de grote vraag. Als u merkt dat de klacht niet 

vanzelf over gaat of minder wordt, dan kunt u ermee naar 

de podotherapeut.

Wanneer kan de podotherapeut helpen?
Wanneer u beperkt bent in uw bewegingsvrijheid door 
voet-, knie-, heup- of rugklachten kan een podotherapeut u 
helpen. De podotherapeut zorgt ervoor dat de functie van 
de voeten behouden blijft en bij voorkeur verbeterd wordt.

Een podotherapeut behandelt onder meer:
–  Standsafwijkingen van de voeten.
–  Standsafwijkingen van de tenen of nagels.
–  Voetklachten als gevolg van overbelasting.
–  Knie-, heup-, rugklachten die veroorzaakt worden door 

een verkeerde voetenstand en/of looppatroon.
– Sportblessures.
– Ingegroeide teennagel(s).
–  Steeds terugkerende likdoorns of overmatig 

eeltvorming.
–  Specifieke stand- en houdingsklachten 

bij kinderen.
–  Specifieke stand- en houdingsklachten 

bij ouderen.
–  Specifieke voetproblemen bij Diabetes 

Mellitus.
–  Specifieke voetproblemen bij 

Reumatoïde Artritis.

Drukmeetplaat
Binnen de praktijk wordt 
gebruik gemaakt van 
de RS-scan®. Dit is 
een drukmeetplaat, die 
de drukplekken onder 
de voeten registreert 
tijdens het staan, 
maar ook tijdens het 
lopen ten behoeve 
van de ganganalyse. 

Door gebruik te maken van dit systeem kan de therapie 
geoptimaliseerd worden.

3D-technologie
Podotherapie Van der Beek maakt gebruik van een 
3D-CadCam en frees, het Parocontour® systeem. Met 

dit systeem wordt een 
digitale  
3D-scan gemaakt van  
de voet. Hierdoor krijgt  
de uiteindelijke inlay  
de perfecte pasvorm.

Welke aanpassingen 
nodig zijn voor een 
optimaal werkende zool, 
is nog steeds niet met 
computers te bepalen. 

De deskundigheid van de podotherapeut blijft daarin 
essentieel.

Behandelingsmogelijkheden?

– Podotherapeutische inlays

– Orthese

– Prothese

– Nagelbeugel (orthonyxie)

– Voorlopige therapieën

– Diabetesscreening

– Wondbehandeling

– Instrumentele behandeling

– Advies en voorlichting

“ Podotherapie is het enige wettelijk erkende paramedisch 
beroep dat voet- en houdingsklachten behandelt”

“ Podotherapie Van der Beek: Deskundig en persoonlijk” “ Gemiddeld lopen we zo’n 9000 stappen per dag”
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