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Je voeten;

Pijnlijke voeten zorgen voor veel ongemak. De een heeft een vervelende likdoorn of een ingegroeide
nagel, bij de ander is goede voetverzorging essentieel. Hans Dobbelaar (63 jaar) heeft suikerziekte
en heeft een ‘diabetische voet’. Hij heeft veel te maken met verschillende voetenexperts.

weerspiegeling van je gezondheid
Gemiddeld zetten we acht- tot tienduizend stappen per dag. In een
mensenleven is dat zo’n drie rondjes om de aardbol. Goed voor je voeten
zorgen is dan ook geen overbodige luxe. Acht op de tien Nederlanders
heeft namelijk last van voetklachten.
Na een winter verstopt te hebben gezeten in
dikke sokken krijgen de meeste voeten pas
in de lente weer een beetje aandacht. We
scrubben, vijlen eelt weg en geven de nagels
een vrolijk lakje zodat ze er weer fris uitzien
in slippers of open schoenen. Maar eigenlijk verdienen voeten het hele jaar door een
goede verzorging. Niet alleen voor het oog,
maar vooral ter voorkoming en genezing van
pijnlijke problemen.

Zelf zorg dragen

Voeten weerspiegelen je gezondheid. Mensen
die een staand beroep hebben, veel lopen of
lijden aan een medische aandoening zullen
dat merken aan hun voeten. Ook gezondheidsproblemen zoals artritis, zenuw -en
gewrichtsklachten uiten zich vaak het eerst
in pijnlijke voeten. Gelukkig kun je veel zelf
doen om ze in conditie te houden. In deze
themakrant vind je de handvatten die je

“De patiënt staat centraal”
De voetzorg in Nederland wordt
sterk verbeterd door de samenwerking tussen de drie belangrijkste
spelers in de voetenwereld: de
pedicures, de podotherapeuten en
de orthopedisch schoentechnici.
“Solo is uit, samenwerken is in”, zegt
Margreet van Putten, arts, docent op de
Opleiding Podotherapie, deskundige op het
gebied van preventie van voetproblemen
bij chronisch zieken, en bestuurslid van
pedicurebrancheorganisatie ProVoet en de
Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten. Zij weet wat er
speelt in de voetenwereld.
“Pedicures, podotherapeuten en orthopedisch
schoentechnici hebben elkaar nodig.”
Volgens Van Putten is er de laatste jaren
meer duidelijkheid en saamhorigheid tussen
de beroepsgroepen. Een goede ontwikkeling,
vooral voor de patiënt. “Die moet centraal
staan, want die heeft ons nodig. Er zijn
steeds meer gezondheidscentra en schoenspeciaalzaken waar pedicures én podotherapeuten werkzaam zijn. Zo hoeft de patiënt
niet stad en land af. Bovendien is het handig
omdat de disciplines elkaar soms overlappen.
Zo maken bijvoorbeeld zowel de podotherapeut en de orthopedisch schoentechnicus

zooltjes, maar wel op basis van hun eigen
deskundigheid en inzicht.”

Preventief handelen

Van Putten voorspelt dat het aantal mensen met voetproblemen de komende jaren
zal groeien, onder andere door vergrijzing,
overgewicht en chronische aandoeningen.
“Een goed voorbeeld is dat 25 procent van de
mensen met diabetes voetproblemen ontwikkelt, dat zijn 200.000 mensen.” In een ideale
situatie werkt de samenwerking preventief.
“Dat is vooral voor mensen met diabetes
belangrijk. Als mensen uit zichzelf komen
en bij wijze van spreken het bloed uit hun
schoenen loopt is het al
te laat. Goede voetzorg
betekent minder wonden
en minder amputaties.”
Er is nog veel werk te verrichten in de
voetenwereld. De organisaties, ondersteund
door het College voor Zorgverzekeringen
pleiten nu voor vroegdiagnostiek in de huisartsenpraktijk, met een passende behandeling voor elke risicovoet. “We willen dat elke
patiënt bekeken wordt en de zorg krijgt die
nodig is. Bij preventie zijn de kosten ook
lager.” Ze rekent voor: “Een wond die niet
goed geneest, kost gemiddeld tussen de achten tienduizend euro aan behandelingen.
Moet je kijken hoeveel behandelingen bij de
pedicure je voor dat geld kunt krijgen.”

nodig hebt om zelf actie te ondernemen als je
voetklachten hebt.

‘Op gezonde voet’ is een publicatie van Metro Custom
Publishing in samenwerking met ProVoet, NVvP en NVOSOrthobanda.

Elke vijf weken worden de voeten van Hans gecontroleerd door een professional. “Dit rode
plekje, zat dat er gisteren ook al?” vraagt pedicure Karen Beumer. Het plekje is nieuw en
voor de zekerheid plakt Karen er een huidvriendelijke pleister op, om verder schuren te
voorkomen. Hier moet de podotherapeut naar kijken. Ze controleert of er geen sprake is van
ingroeiende nagels en maakt de nagelomgeving schoon.
Als de nagels schoon zijn, gaat de pedicure ze knippen. Met een frees maakt de pedicure de
huid en de nagels glad. Dit vermindert de kans op drukplekken en haakjes aan de nagels. En
tot slot het toetje, zoals Karen het noemt: de voetmassage. Daarmee eindigt ze elke behandeling. Het stimuleert de doorbloeding en hydrateert de huid. En voor de meeste mensen geeft
het een aangenaam gevoel.

Voeten aan de basis van
bewegen

Behalve pijn in de voeten, kun je tijdens
staan, lopen of rennen ook ergens anders in
het lichaam pijn of hinder ervaren. De oorzaak ligt wellicht in een verkeerde voetstand
of voetafwikkeling, maar de pijn ervaar je
hogerop. De voeten
“Verzorg je
zijn een cruciaal
deel van een hele
voeten het
bewegingsketen,
hele jaar door”
die van je voeten,
via je knieën en heupen tot aan de onderrug
en hoger reikt. De oplossing ligt vaak in het
corrigeren van de stand en afwikkeling van
je voeten. Voor sommige voetbehandelingen,
zolen en aangepaste schoenen zijn vergoedingen mogelijk vanuit de verzekering.

...naar de podotherapeut...
Ook podotherapeut Sandra Basten onderzoekt de voeten van Hans Dobbelaar nauwgezet.
“Bij een nieuwe patiënt doe ik dat uiteraard uitgebreider dan nu. Ik ken de problematiek
van meneer en ik weet waar ik op moet letten.” Is er pijn, zijn er afwijkingen, hoe functioneert de voet, dat zijn zaken waar Sandra op let. Nu controleert ze vooral of er drukplekken,
eeltvorming, rode vlekken, wondjes en vervormingen zijn. Indien er drukplekken/wondjes
aanwezig zijn, worden deze door Sandra behandeld. Vorig jaar, na een amputatie van een
teen, heeft Sandra een speciale siliconen teenprothese gemaakt (de prothese vervangt de geamputeerde teen en voorkomt dat de overige tenen scheef gaan groeien). De prothese wordt
geïnspecteerd samen met de aangepaste schoenen: voldoen deze nog? Het plekje dat door
de pedicure is afgeplakt, wordt bekeken. Het lijkt op een drukplekje van de teennagel ernaast. Die nagel wordt extra glad gemaakt en er gaat weer een pleister over het plekje. Twee
dagen afwachten, anders aan de bel trekken, is het advies. Ook bekijkt de podotherapeut het
looppatroon. Hoe is de stand van het been en hoe bewegen de knieën en de heupen? Tot slot
maakt Sandra een drukmeting van de voet. Hieruit kan ze veel informatie lezen.

Heb je klachten?
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“Solo is uit,
samenwerken is in”

Colofon

Van de pedicure...
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...en naar de orthopedisch schoentechnicus
Eens per jaar krijgt Hans nieuwe schoenen aangemeten. Het is weer het moment dat hij een nieuw paar
nodig heeft. Orthopedisch schoentechnicus Esther Verdoold-Wittekamp maakt als eerste een afdruk
van de voeten in schuim. “Een diabetespatiënt heeft kwetsbare voeten, daarom hebben de schoenen
geen franje. Een naadje voor de sier geeft extra risico op drukplekken. In de basis krijgt meneer dezelfde
schoen als de vorige keer, hij mag zelf een kleur kiezen.” De orthopedisch schoentechnicus maakt een
blauwdruk en de hoogtes en breedtes worden opgemeten. “Het voetbed wordt de basis van de schoen.
Als we dit voetbed gemaakt hebben, dan bouw ik daar de schoen omheen.” Nu Esther de eerste informatie heeft kan ze al aan de slag. Uiteraard moet er nog een paar keer tussentijds gepast worden om de
schoen perfect te maken.

Diabetici en voetverzorging

Voor meer informatie over Metro Custom Publishing of
als u zelf een idee heeft voor een uitgave kunt u contact
opnemen met Robin Jahshan, 020-5114027
of robin.jahshan@metronieuws.nl

Hans Dobbelaar werd jaren geleden door de internist doorverwezen naar
de podotherapeut met een ‘traumavoet’. In vaktaal heet deze aandoening
charcotvoet en deze aandoening past bij diabetes. De zenuwbanen sterven
af en daardoor kampt hij met een gevoelsstoornis. De voet is als het ware
ingestort: het voetgewelf zakt, botjes breken en daardoor vergroeit de
voet en is er abnormale voetfunctie. Omdat Hans geen gevoel in zijn
voeten heeft en een afwijkende voetvorm, is hij genoodzaakt om speciale
schoenen te dragen. Voor de stabiliteit en door de perfecte pasvorm voorkomt hij wondjes en drukplekken. Hans verzorgt zijn voeten goed, samen
met de professionals. Hij kent de risico’s: vorig jaar moest er een teen
geamputeerd worden omdat een wond niet wilde genezen.
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Carrièretijgers

ten voeten uit

Werken met voeten is meer divers dan je misschien zou denken. Deze studenten hebben
allemaal een eigen richting gekozen in het voetenvak.

Mariëlle de Bruin

Leeftijd: 26
Opleiding: Medisch pedicure (mbo)
Opleidingsduur: 1 jaar
Waarom de specialisatie van
medisch pedicure?

“Ik wilde mijn kennis verbreden. Ik heb nu
zoveel meer aan de cliënten en aan mezelf te
bieden.”

Heb je moeite met andermans voeten?

“Nee, totaal niet! Ik zie de voet ook niet zoals
anderen het zien. Ik bekijk het als een lichaamsdeel dat erg slim in elkaar zit. Zoveel kleine
botjes die een heel lichaam kunnen dragen.
Bovendien is het geweldig als mensen met pijn
in de voeten binnen komen en met een glimlach
naar buiten lopen!”

Ben je nu hele dagen met
voeten bezig?

“Nee, dat is een onderdeel van het beroep.
Ik kijk ook naar het looppatroon en de houding van mensen. Dus ook naar de knieën,
heupen en rug. Dan kijk ik hoe ik iemand
kan helpen dat te verbeteren.”

Wat moet een goede podotherapeut
in zich hebben?

“Je moet een goed inzicht hebben in biomechanica, weten hoe het lichaam werkt
en beweegt. Maar ook handigheid, voor het
maken van zolen en de voetbehandelingen,
ruimdenkend en creatief. Iedere patiënt is
anders en vergt een andere aanpak. Het is
belangrijk om goed individueel te kunnen
kijken naar wat de patiënt nodig heeft.”

Podotherapeut

Steeds meer mensen met pijn aan hun voeten, enkels, knieën,
heupen en rug weten de weg naar de podotherapeut te
vinden. “Zestig procent van de patiënten die bij ons komen
hebben andere klachten dan puur voetklachten”, vertelt Ellen
Nuijten, podotherapeut en bestuurslid van de Nederlandse
Vereniging Van Podotherapeuten.

Leeftijd: 26
Opleiding: Orthopedische
Technologie (hbo)
Opleidingsduur: 4 jaar
Opleidingsjaar: 2e jaar
Wat houdt je opleiding
precies in?

“In de eerste twee jaar leer je
schoenen, protheses en orthesen
maken. Het eerste jaar is vooral theoretisch en vanaf het tweede
jaar begin je met praktijklessen. De opleiding bestaat uit twee
richtingen en na het derde jaar moet je een richting kiezen; Orthopedische Schoentechnologie of Orthopedisch Technoloog.
De laatste richting heb ik dus gekozen. Het is gericht op het
maken van protheses. De theoretische vakken zijn bijvoorbeeld
anatomie, psychologie, biomechanica.”

Wat maakt het vak zo leuk?

Lucie Reekers

Leeftijd: 22
Opleiding: Podotherapie (hbo)
Opleidingsduur: 4 jaar
Opleidingsjaar: 4e jaar
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Daniel Fuenzalida

“De combinatie van de techniek en mensen kunnen helpen.
De voldoening die je krijgt als iemand bijvoorbeeld beter kan
leren lopen, dat is veel waard.”

Melanie Windmulder

De podotherapeut,

Leeftijd: 20
Opleiding: Medisch
pedicure (mbo)
Opleidingsduur: 1 jaar
Waarom heb je gekozen
voor deze opleiding?

“Tijdens de opleiding tot
schoonheidsspecialiste kwam ik in
aanraking met het pedicure vak. Met de opleiding tot medisch
pedicure mag ik naast de normale voeten ook de probleemvoeten behandelen, zoals de reumatische, diabetische, oudere of
verwaarloosde voeten en leer ik specialistische technieken voor
nagels zoals nagelbeugels.”

Luc Dols

Leeftijd: 20
Opleiding: Podotherapie (hbo)
Opleidingsduur: 4 jaar
Opleidingsjaar: 3e jaar
Wat voor vakken volg je?

“De praktijk- en theorievakken zijn ongeveer
fiftyfifty verdeeld. Bij de theorievakken moet je
denken aan anatomie, fysiologie, dermatologie,
pathologie. Bij de praktische vakken leren we
onder andere voetbehandelingen en het maken
van zolen, ortheses en nagelbeugels.”

Wat wil jij later met deze opleiding
doen?

“Het is een breed vak waarin veel podotherapeuten een bepaalde richting kiezen. Ik wil richting
sport. Met die specialisatie richt ik me vooral
op sportblessures, revalidatie of op mensen die
klachten hebben tijdens het sporten. Ik kijk dan
terwijl iemand sport of ik zie waar het mis gaat
en hoe ik dat kan oplossen, bijvoorbeeld door
speciale zolen te maken.”

Wat maakt dit beroep zo leuk?

“Je kunt mensen met een eenvoudige behandeling snel van
hun voetklachten af helpen. Je hebt niet veel behandelingen
nodig om resultaat te boeken. Na één behandeling merken veel
mensen gelijk het verschil.”

Alle opleidingen op een rij
De studie Orthopedische Technologie kun je alleen
volgen in Eindhoven. Het is een onderdeel van de
Fontys Paramedische Hogeschool. Deze school heeft een
samenwerkingsverband met de Katholieke Hogeschool
Kempen in Geel, België, waar je ook een deel van de studie
doorbrengt. www.fontys.nl
De opleiding tot podotherapeut kun je volgen in Eindhoven als onderdeel van de Fontys Paramedische Hogeschool. Of in Enschede aan Saxion.
www.saxion.nl www.fontys.nl

De mbo-vakopleiding voor het maken van orthopedische
schoenen volg je aan de Dutch Health Tec Academy in
Utrecht. Hier kun je ook gespecialiseerde cursussen doen
zoals de cursus Aanpassing van confectieschoenen.
www.dhta.nl
De opleiding tot (Medisch) Pedicure kan bij verschillende
opleidingsinstituten in Nederland worden gevolgd. Op de
site van Provoet kun je een overzicht vinden.
www.provoet.nl

Meimaand voetmaand
Mei is uitgeroepen tot de internationale
maand van de voet. Wanneer je vragen
hebt over je voetstand of looppatroon
en wilt weten of dit de oorzaak kan zijn
van je klachten stap dan eens binnen
bij de podotherapeut. Daar heb je geen
verwijzing van de huisarts meer voor
nodig en vaak wordt de behandeling ook
vergoed door de zorgverzekeraar. Voor
een gedegen onderzoek en behandeling
op maat kunnen mensen terecht bij de
podotherapeut, dé specialist in voetengezondheidszorg.

“Met rugklachten ben je geneigd naar de fysiotherapeut te gaan, maar als dan blijkt dat je houding de
oorzaak is, kan de podotherapeut je daarbij helpen.”
Podotherapeuten zijn wettelijk erkende paramedisch
specialisten op het gebied van klachten die ontstaan
door een verkeerde voetstand of looppatroon. Ze
worden wel eens onterecht verward met podologen,
maar er is volgens Nuijten wel degelijk een groot
opleidingsverschil. “Podotherapeuten werken onder
andere nauw samen met huisartsen, fysiotherapeuten, oefenherapeuten en zijn de specialist in de
voetengezondheidszorg. De meest voorkomende
klachten waarmee mensen aankloppen bij de
podotherapeut zijn pijn aan de hielen, vermoeidheidsklachten bij het lopen, pijn aan de voorvoet,
lage rugklachten en knieklachten. Sporters, kinderen, mensen die voor het werk veel moeten lopen
en ouderen, de patiëntengroep is heel divers.”

Uitgebreid onderzoek

Een eerste bezoek aan de podotherapeut bestaat uit
een vraaggesprek en een uitgebreid onderzoek.
Nuijten: “We kijken bijvoorbeeld hoe de voet afwikkelt, of er blokkades in de gewrichten zitten en hoe
de knieën, heupen en rug reageren op de stand
van de voet en het looppatroon.” Er komen wel
eens mensen met platvoeten in de praktijk zonder

klachten die denken dat dit een probleem is.
“Maar dat hoeft helemaal niet”, zegt Nuijten. “De
beste hardlopers ter wereld hebben platvoeten dus
dat is echt een misverstand. Juist de op het oog meest
normale voet kan een medisch probleem hebben.
Deze mensen blijven het langste weg. Op het eerste
gezicht is er immers niets te zien, maar de podotherapeut kan minimale afwijkingen tijdens het
afwikkelen van de voet wel detecteren, bijvoorbeeld
door middel van drukmeetapparatuur. Soms hebben
mensen alles geprobeerd voor ze bij ons komen voor
de oplossing, terwijl de voet het hele lichaam draagt.

Loop er niet mee door!

Wanneer de oorzaak is gevonden wordt een behandelplan ‘op maat’ bepaald. Enkele voorbeelden zijn
podotherapeutische zolen, ortheses die de stand van
de tenen corrigeren, taping en het geven van belastbaarheidsadviezen of schoenadvies.
De podotherapeut werkt ook nauw samen met
pedicures en orthopedische schoentechnici. Bij
tachtig procent van de patiënten zijn na zes weken
de klachten verminderd of verdwenen. Rond blijven
lopen met pijn is dus niet nodig. Integendeel. “Hoe
langer je ermee door blijft lopen, hoe groter de kans
op beschadigingen van bijvoorbeeld zenuwen en gewrichten. Klachten kunnen dan chronisch worden.”

Meer informatie:
www.podotherapie.nl

Diabetes podotherapeut

Sportpodotherapeut

Podotherapeut Mieke Pero
heeft zich gespecialiseerd in
de diabetische voet.

Podotherapeut Bart van Limpt heeft zich
gespecialiseerd in het behandelen van (top)sporters.

Waarom is het belangrijk voor
mensen met diabetes om hun
voeten gezond te houden?

“Een op de vier diabetespatiënten krijgt
voetproblemen. Dit komt door veranderingen die kunnen optreden aan zenuwen,
doorbloeding en beweeglijkheid. Zo kan
iemand drukplekken krijgen door bewegingsbeperking en deze niet opmerken omdat er geen pijn gevoeld wordt. Als er wondjes ontstaan zullen deze
minder snel genezen omdat de doorbloeding verminderd is. Amputaties
worden in 85 procent van de gevallen veroorzaakt door deze wondjes.”

Wat kan de podotherapeut voor hen betekenen?

“Vooral het voorkomen van amputaties en daarmee wondjes is belangrijk.
De podotherapeut bekijkt of de patiënt risico loopt en probeert drukplekken te voorkomen of verminderen. Tevens behandelt de podotherapeut
de eventuele wondjes. Door de verbeterde zorg is het aantal amputaties in
Nederland de laatste tien jaar met 38 procent gedaald.” De podotherapeut
werkt vaak samen met de medische pedicure en de pedicure die gespecialiseerd is in diabetes.

Voor wie is de sport podotherapeut bedoeld?

“Voor elke sporter, voor echte topsporters maar ook voor recreanten die
een uur per week sporten. De sportpodotherapeut weet alles van de achtergrond en bewegingen van de sport en het effect ervan op de voet. Het
is een uitbreiding binnen het vak. Ik heb zelf veel interesse in atletiek en veldsporten en weet daar veel van.”
Streven is om sportpodotherapeuten mee te nemen naar de volgende Olympische Spelen. Bovendien lopen er
al diverse topsporters waaronder voetballer van
Persie inmiddels op sportzolen van de sportpodotherapeut.

Met wat voor klachten komen sporters
bij je?

“De grootste groep zijn hardlopers die op goedkope schoenen zijn gaan lopen en blessures hebben. Niet elke voet past in elke hardloopschoen.
Ik adviseer altijd om schoenen te laten aanmeten
bij een goede hardloopspeciaalzaak. Verder
voetballers met voetklachten en overbelaste achillespezen. Een podotherapeut kan onder andere
aanpassingen aan de schoen doen als onderdeel
van de behandeling.”
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Nooit meer pijn
Rondlopen met pijnlijke voeten of heup-, rug- en
loopklachten is niet nodig. Voor elk probleem is
een passende oplossing te vinden bij de orthopedisch schoentechnicus.
Mensen die door hun werk
veel moeten staan en overbelast raken, ouderen die moeite
hebben met lopen en mensen
die zijn doorverwezen door
specialisten. Allemaal weten ze
de orthopedisch schoentechnicus te vinden. Rob Verwaard,
bestuurslid van de branchevereniging NVOS-Orthobanda
legt uit: “Mensen kunnen loop-,
heup- of rugklachten hebben
die de oorzaak zijn van problemen met de voet. Bij een
klein beenlengteverschil kun
je bijvoorbeeld last van je rug
krijgen doordat je scheef loopt.
Een orthopedisch schoentechnicus kan dit oplossen met een
op maat gemaakte inlegzool of
onzichtbare aanpassing onder

de zool. Steunzolen kunnen
ook de stand van de voet corrigeren of een deel van de voet
ontlasten, wat pijnklachten zal
verminderen.” Orthopedische
schoentechniek omvat eigenlijk
alles wat te maken heeft met
aanpassingen in schoenen.
Bij de orthopedisch schoenmaker worden ook semiorthopedische schoenen of
volledig op maat gemaakte
schoenen gemaakt. De klant
kan daarbij meebeslissen over
ontwerp en materialen. “Het is
de kunst om de aanpassingen
zo onzichtbaar mogelijk te verwerken. Dat is ook het mentale
aspect, mensen willen niet dat
iemand ziet dat ze aangepaste
schoenen dragen.”

“Voorzichtig met kwetsbare voeten”
Auke van den Berg (23) is orthopedisch voorzieningenmaker. In de werkplaats maakt hij onder andere speciale
zolen, kokers en leesten voor maatschoenen.
koker om de kuit die de kuitspieren verAls tiener rolde Auke de wereld van de
orthopedie in door zijn bijbaantje bij een
vangt en helpt de voet goed af te wikkelen.”
schoenmaker. Het werk beviel hem wel. “En
Daarnaast maakt hij leesten voor mensen die
dan kun je twee dingen
een op maat gemaakte
doen: voor jezelf beginschoen krijgen. “Het
“Het is altijd een
is altijd een uitdaging
nen of je gaan specialiuitdaging omdat het
omdat het allemaal
seren.” Hij koos voor het
allemaal maatwerk is.” maatwerk is.” Tenslotte
laatste en volgde de driejarige mbo-opleiding
maakt Auke voorlopig
Schoenhersteller. Daarna specialiseerde hij
orthopedisch schoeisel voor mensen die nog
niet genezen (brand)wonden of ontstekingen
zich tot orthopedisch voorzieningmaker en
orthopedisch leestmaker en inmiddels werkt
hebben en nog niet goed kunnen lopen. “Die
maak ik van begin tot eind. Van de leest en
hij alweer zes jaar in de orthopedie. “Het is
de voorzieningen tot het leer. Bij deze kwetseen apart, niet alledaags vak.” Het grootste
deel van zijn werk bestaat uit het maken
bare voeten moet je heel voorzichtig zijn.
van voorzieningen. “Ik maak onder andere
Je biedt ze een tijdelijke oplossing. Mensen
steunzolen en arthrodese kokers. Dat is een
hebben toch schoenen nodig.”

bij het lopen

De pedicure:

voor het betere voetenwerk
Week van de pedicure

Brancheorganisatie ProVoet organiseert van 21 tot
en met 26 mei de Week van de Pedicure. Het thema
is dit jaar ‘voetenwerk’.

Advies bij voetproblemen
Esther Wittekamp (34) heeft als paskamermedewerker en orthopedisch schoentechnicus een
afwisselende baan.

Na een cursus schoenenwinkel volgde Esther
de mbo-opleiding Orthopedisch Schoentechnicus. “Ik wilde meer praktijkervaring
opdoen en volgde daarna de opleiding
Pasvormschoeisel Adviseur. Ook wilde ik
graag een gezin. Bij ieder kind ben ik er een
jaar tussenuit geweest. In die tijd deed ik nog
meer praktijkervaring op.” Haar functie is
heel divers. Naast haar eigen klantenspreekuren in het bedrijf draait ze ook schoenenspreekuren in een ziekenhuis. “In overleg
met de revalidatiearts, fysiotherapeut of
orthopedisch chirurg geef ik mensen advies
bij hun voetproblemen. Bijvoorbeeld voor
steunzolen of orthopedische schoenen.”

Mensen gaan vervolgens zelf op zoek naar
een orthopedisch schoentechnicus. Sommigen patiënten ziet ze terug in de paskamer.
“Daar maken we een plan voor ze. Ik stuur
vervolgens de jongens in de werkplaats
aan, maar andersom komen zij soms ook
met nieuwe oplossingen die ze op school
hebben geleerd. Die samenwerking is leuk.”
Kers op de taart zijn de reacties van blije
klanten. “Laatst kreeg ik een knuffel van een
mevrouw waar we een paspaar voor hadden
gemaakt. Daar doe je het voor. Mensen die
nooit goed konden lopen, lopen zo op jouw
schoenen weg.”

NVOS-Orthobanda is de Vereniging
van Orthopedisch Schoentechnici
en de Nederlandse Vereniging Van
De in het artikel genoemde
Orthopedisten en Bandagisten in
opleidingen hebben inmiddels een
Nederland. Op hun website vind je
nieuwe naam. Actuele opleidingen
de aangesloten leden in je regio.
Deze themakrant is mede mogelijk gemaakt door:
zijn:
www.nvos-orthobanda.nl

Meer informatie

De hbo-opleiding Orthopedische
Technologie Eindhoven aan Fontys
Hogescholen. www.fontys.nl
De mbo-vakopleiding voor het maken
van orthopedische schoenen aan de
Dutch Health Tec Academy in
Utrecht. www.dhta.nl
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In veel beroepen worden
voeten intensief gebruikt.
Ze worden belast door veel
lopen, veel staan en zware
dingen tillen of dragen.
ProVoet deed onderzoek
onder 1227 werkende
Nederlanders van 16 jaar en
ouder die hun voeten onder
werktijd wel eens belasten.
Daaruit is gebleken dat acht
op de tien Nederlanders last
hebben van voetklachten
zoals overtollig eelt (34
procent), voetschimmel (27
procent), zweetvoeten (22
procent), schimmelnagels
(18 procent), ingegroeide
teennagels (15 procent),
kloven (14 procent) en
likdoorns en eksterogen (12
procent). Vrouwen hebben
vaker last van overtollig eelt,
terwijl zweetvoeten vooral een mannenkwaal lijken. Toch gaat slechts een
kwart van de werkenden wel eens naar de pedicure. Zonde, vindt ProVoetvoorzitter Ben Wagemakers. “Veel klachten kunnen gemakkelijk worden
verholpen door een pedicure, waardoor pijnlijke voeten en het ontstaan
van nek- en rugklachten door voetproblemen en eventueel ziekteverzuim
voorkomen kunnen worden.” Om de drempel te verlagen is er de Week
van de Pedicure. In deze actieweek kun je bij een bij ProVoet aangesloten
pedicure terecht voor een gratis voetencheck. Je voeten worden bekeken en
je krijgt een persoonlijk advies. Ook een behandeling is natuurlijk mogelijk.
Diverse pedicures bieden leuke acties tijdens deze week. Hét moment om
zelf te ervaren hoe gezond en ontspannend het is om je voeten professioneel
te laten verwennen.

Musicalster Linda Wagenmakers
winnaar Gouden Voeten Award
ProVoet werd
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Zes goede redenen
...om naar de pedicure te gaan

1

Omdat je je voeten
graag wilt laten
zien
Schimmelnagels,
ingegroeide teennagels, overtollig
eelt of likdoorns zijn geen visitekaartje in
open schoenen, in het zwembad of op het
strand. De pedicure kan je voeten verzorgen en mooi maken zodat je ze weer vol
zelfvertrouwen kunt showen.

Omdat je je voeten
gewoon eens wilt
verwennen
Je trouwe onderdanen verdienen ook
wel eens een extratje. Tijdens een ontspannende luxebehandeling bij de pedicure worden je benen
geharst en je voeten gescrubd, krijg je een
voetmasker, voetmassage en worden je
nagels gepolijst en gelakt. Je voeten zullen
je dankbaar zijn.

2

Omdat je uiterlijk
en gezondheid
gewoon belangrijk
vindt
Regelmatige behandelingen door de
pedicure houden je voeten gezond. De pedicure analyseert de toestand van je voeten
en is alert op eventuele klachten. Is dit het
geval, of ontdekt zij specifieke medische
aandoeningen, dan word je doorverwezen
naar een arts, fysiotherapeut, podotherapeut, orthopedische schoentechnicus of
een andere voetspecialist.

4

5

3

6

Omdat je graag
sport
Als je sport, belast
je je voeten extra.
Sportschoenen
kunnen bovendien
zorgen voor blaren en wondjes. Om
je voeten in topconditie te houden en
blessures te voorkomen zijn regelmatige
behandelingen door de pedicure een
must. De pedicure kan je ook adviseren
bij de aankoop van de juiste sportschoen
voor jouw voet.

Omdat je last hebt
van je voeten
Medische aandoeningen zoals reuma, diabetes, verlammingen,
spasmen en hart- en
vaatziektes zorgen voor complicaties aan
je voeten. Je helpt ze met specialistische
verzorging door een pedicure met een
specialisatie of de medisch pedicure. Als
het nodig is, verwijst zij je door naar een
andere voetspecialist.

Je voeten weerspiegelen je gezondheid.
Lichamelijke kwalen
zie je terug in je
tenen, teennagels en
voeten. Daarnaast
zegt de vorm van je voeten en je tenen iets
over je persoonlijkheid. Nieuwsgierig?
Bezoek een professionele tenenlezer.

‘Like us’ op
facebook.com/ProVoetpedicure
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ProVoet is de landelijke brancheorganisatie voor pedicures.
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De voetencheck
Voeten zijn er in alle vormen en maten. De een heeft hamertenen, de ander alleen
een beetje eelt. Ook lopen we allemaal op onze eigen unieke manier en hebben
we allemaal onze eigen smaak qua schoeisel. We gingen de straat op en vroegen
vier voorbijgangers om met de voeten bloot te gaan.

Vera van Dijk

36 jaar
Vera heeft veel last van haar voeten.
Ze heeft vaak een paar slippers in haar
tas voor als het te pijnlijk wordt. Het
wordt ook met de jaren erger, dus ze
kan wel wat advies gebruiken. De pedicure ziet inderdaad direct een aantal
problemen. “Vera heeft twee schimmelnagels en op haar kleine teen een
likdoorn. Ook is er flink wat eelt.

Daar kan de pedicure wat aan doen.”
Maar er is meer aan de hand: ze heeft
een hallux valgus. Dit is een knobbel
naast de grote teen. Dit komt door
aanleg in combinatie met verkeerde
schoenen. Let goed op de breedtemaat
van schoenen en niet te hoge hakken.
De pedicure raadt aan om een bezoek
te brengen aan de podotherapeut.

Je voeten zomerklaar
Bij een mooie zomer horen mooie
zomerschoenen, sandalen en slippers.
Na maanden van dikke sokken en
comfortabele laarzen gaan de voeten
weer bloot. Misschien verstandig om
een aantal voorbereidingen te treffen.

1

Goed smeren

2

In de open lucht

3

Meer kleur

4

Goede schoenen

5

Weg ermee

6

Badderen

7

Pijnvrij staan en lopen

Dennis Burger

28 jaar
De pedicure krijgt steeds vaker mannen in de praktijk. “Vaak zie je dat ze
eerst wat beschroomd zijn, maar als ze
pijnvrij naar buiten stappen, komen
ze graag weer terug voor een volgende
behandeling. Dennis is niet eerder
naar de pedicure geweest, dit lijkt op
het eerste gezicht ook niet nodig.
Dennis draagt wel orthopedische
schoenen, hij heeft veel last van zijn

rug. Hij is alleen de laatste twee jaar
niet meer bij de orthopedisch schoentechnicus geweest. De pedicure verteld
dat de voeten continu veranderen, en
dat een regelmatige inspectie van voet,
stand, en schoenen belangrijk is. De
pedicure adviseert om contact op te
nemen met de orthopedisch schoentechnicus.

Mevrouw Dries

62 jaar
De voeten zijn wat droog en kunnen
daarom wel wat voetencrème gebruiken. Meer smeren is dus het advies.
Ook heeft de pedicure een tip als het
gaat om het knippen van de nagels: dit
moet recht gebeuren. Dus niet in een
rondje met de vorm van de tenen mee.
“Als je recht knipt, heb je minder kans
op ingroeiende nagels.” De pedicure
ziet een paar kleine wratjes onder de

linkervoet. Deze blijken hardnekkig:
de huisarts heeft ze al een paar keer
aangestipt met stikstof, maar ze komen steeds terug. Een doorverwijzing
naar een pedicure die gebruik maakt
van een cryopen kan uitkomst bieden.
Verder zien de voeten er goed uit: geen
platvoet of holvoet of lastige tenen
zoals hamer-, klauw- of ruitertenen.

Saskia Hal
26 jaar
Saskia is gezegend met ‘makkelijke’
voeten. De huidconditie is goed, de
temperatuur is goed en ook de kleur is
prima. Ze heeft lange tenen, maar zo
laat de pedicure direct weten, iedere
voet is anders en dat is niet iets waar
een pedicure op let. Al kan ze het niet
laten om Saskia te vertellen dat als de
tweede teen langer is dan de grote
teen dit onderdeel is van het klassieke
schoonheidsideaal. Het wordt ook wel
een Griekse voet genoemd. Zo heeft

ook het Vrijheidsbeeld in New York
een lange tweede teen. De voeten van
Saskia zijn keurig en ze zou – om het
zo te houden en voor de verwennerij –
een bezoekje aan de pedicure kunnen
brengen. Saskia weet wel te vertellen
dat ze last van haar knieën heeft als ze
langere afstanden loopt. En dat met
zulke prachtige voeten. Haar schoenen
zien er op het eerste gezicht geschikt
uit. De pedicure raadt aan om een bezoek te brengen aan de podotherapeut.

tips!

Ook je voeten verdienen een fijne voetcrème.
Elke ochtend en elke avond een smeerbeurt doet
wonderen. En neem er de tijd voor. Het stimuleert
de doorbloeding en is het ultieme relaxmoment. Je
zal snel resultaat zien: de huid is zacht en glad.

Open schoenen zijn niet alleen mooi in de zomer,
maar ook goed voor je voeten. Zweet en dode
huidcellen zijn een voedingsbodem voor bacteriën. In sandalen of slippers worden die bacteriën
niet opgesloten en krijgen ze minder kans om te
broeien.

De zomer is het seizoen om je nagels een vrolijk
kleurtje te geven. De mode van het moment is zijn
knallende kleuren, daarbij mogen de nagels niet
achterblijven. Rood, blauw of geel, alle kleuren
doen het goed deze zomer. Breng altijd een doorzichtige onderlaag (basecoat) aan, zodat de nagel
niet verkleurt. Nagels knippen? Knip ze altijd
recht af. Niet te kort en zonder ingeknipte hoekjes,
om ingroeien te voorkomen.

Ook in de zomer blijft het belangrijk om kritisch
te zijn over de kwaliteit van de schoenen. Denk
aan comfort, steun, demping, enzovoorts. Voetprofessionals zien veel klachten rond de wisseling
van seizoenen, ook wanneer de zomerschoenen
weer van zolder komen. Wissel iedere dag van
schoenen. Tijdens het dragen van schoenen verliezen je voeten veel vocht dat in de schacht trekt en
een broedplaats is voor bacteriën en schimmels.
Schoenen die een dagje vrij hebben kunnen zo
goed luchten.

Eelt en likdoorns kunnen behoorlijk pijn doen.
Dus laat deze verwijderen. Het staat ook nog eens
veel netter in je sandaal of pump met peeptoe. Eelt
kan je trouwens ook zelf verwijderen: neem een
voetenbadje zodat het zachter wordt, daarna is het
zo te verwijderen met een vijl of puimsteen.

Een voetenbad is sowieso een goed idee. Je hebt
minder kans op likdoorns en houden je voeten
soepel. Lauw water, een beetje badolie of zeezout
en na tien minuten weken zijn je voeten weer
hersteld van een dag hard werken. Was je voeten
sowieso dagelijks zonder zeep en droog ze goed
af. Ook tussen de tenen. Zo voorkom je schimmelinfecties.

In de zomer gaan mensen ook weer meer naar
buiten. Lekker lopen door het bos of flink aan de
buitensport. Denk er dan aan dat dit makkelijk
zonder pijn of blessures moet kunnen. Zo niet blijf
er dan niet mee lopen maar ga naar een van de
voetprofessionals.

