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Meimaand Voetenmaand, ook  bij Podotherapeut Lisette van Duijnhoven 
Het thema dit jaar is: Ben jij trots op je voeten?

Waarom is het belangrijk om even stil te 
staan bij je voeten? Waarom een ”maand 
van de voet”?

Je voeten zijn je basis. Is de basis goed 
dan heeft dat een goede invloed op alles 
wat er boven staat. Is de basis slecht of ver-
waarloosd dan kan dat een negatief effect 
op het lichaam hebben. Dat kan klachten 

veroorzaken zoals rugpijn, heupklachten, 
knieklachten, schouderklachten of zelfs 
hoofdpijn.

 Zorg daarom goed voor je voeten en roep 
wanneer nodig de kennis en bekwaamheid  
van een deskundige in. In dit geval is dat 
een Pedicure of Podotherapeut. Een erkend 
Podotherapeut is lid van de NVvP ( Neder-

“MAAND VAN DE VOET”

Activiteiten in “De maand van de voet”:
•  De Mortel: Informatieve bijeenkomst in de Sprank voor leden van de KBO 

en een activiteit op basisschool “kleinerf”  
(informatie hierover komt in de Mortelse Post)

•  Gemert: Op zaterdag 23 mei ( Zomerse Zaterdagen) zal er een stand staan 
tussen schoenenzaak Penninx en Chalo met voetdeskundigen waar u terecht 
kunt met uw vragen. Ook kunt u dan een blauwdruk laten maken van uw voeten 
en aan de hand daarvan een advies inwinnen.                

landse Vereniging  van Podotherapeuten).
Dit jaar is het thema “de jeugdige voet” en 
richten we ons op de klachten bij jongeren. 
Dat kunnen verschillende dingen zijn; denk 
aan blaren, wratten of schimmelinfecties 
(zwemmerseczeem). Ook ingroeiende 
nagels zijn een veel voorkomend en pijnlijk 
probleem bij actieve jongeren.
Ook volwassenen hebben baat bij goede 
voetzorg, dus heb je klachten, maak dan 
een afspraak met een erkend Pedicure of 
Podotherapeut  en laat je voeten een keer 
goed behandelen/ onderzoeken. 

Schaam je vooral niet voor slechte of 
“lelijke” voeten. We zijn  er vooral om u 
te helpen. Ook bij eelt, likdoorns, kloven, 
ingroeiende nagels, verdikte nagels enz. We 
geven u graag informatie over een goede 
voetverzorging en producten.

De podotherapeut kan na een uitgebreide 
analyse  van voeten, looppatroon en schoe-
nen de factoren opsporen die van negatieve 
invloed zijn op het bewegingsapparaat. De 
therapiemogelijkheden bestaan o.a. uit het 

aanmeten van podotherapeutische zolen, 
het maken van teenstukjes en het geven van 
(schoen)advies. Door de korte lijnen tussen 
pedicures en podotherapeuten in de ge-
meente Gemert-Bakel is de zorg optimaal. 

Voor mensen met Diabetes, Reuma en an-
dere aandoeningen waarbij er sprake is van 
kwetsbare voeten, is het extra belangrijk 
om niet te aarzelen ons te bellen wanneer 
dreigende problemen zich aandienen. Die 
ogenschijnlijk kleine problemen kunnen ern-
stige complicaties opleveren voor de voeten 
en dus voor jezelf. Op tijd handelen kan veel 
leed besparen.

Zorg daarom goed voor je voeten en roep 
wanneer nodig de kennis en bekwaam-
heid  van een deskundige in. In dit geval is 
dat een Pedicure of Podotherapeut.  Een 
erkend Pedicure is aangesloten bij Provoet 
en Procert (KRP = Kwaliteits Register 
Pedicures). E en erkend Podotherapeut is 
lid van de NVvP = Nederlandse Vereniging  
van Podotherapeuten.

Met goed verzorgde voeten heb je al 
de helft gewonnen. Hoe zit het met 
jouw voeten? Zijn ze gezond of heb je 
misschien last van eelt, een ingegroeide 
teennagel, jeuk, uitslag of pijn bij staan 
of lopen?
Deze klachten kunnen bijvoorbeeld 
veroorzaakt worden door verkeerde 
schoenen of een afwijking in je hou-
ding of looppatroon. Twijfel niet langer 
en pak deze klacht aan. De podothera-
peut kan je hiermee helpen! 
Na een uitgebreid voet- en houdings-
onderzoek wordt gekeken op welke 
manier de podotherapeut jou kan 
helpen. Behalve dat er podotherapeu-
tische zolen gemaakt kunnen worden 
is soms het geven van een (schoen-) 

advies ook al voldoende.  Kortom: 
de podotherapeut is de specialist op 
het gebied van voeten en kan je alles 
vertellen over jouw voeten, houding en 
looppatroon. 
Je hebt geen verwijzing van de huisarts 
nodig om een afspraak te maken bij de 
podotherapeut.

Tevens viert Podotherapie Gemert  dit 
jaar haar eerste lustrum! 
Vijf jaar geleden gestart in het mooi 
verbouwde gebouw van de Ruijschen-
bergh, een prima plek, een mooie 
praktijk. Podotherapie Gemert staat 
voor een persoonlijke aanpak met ruim 
tijd en aandacht voor U en uw voeten. 
Kwaliteit en klantvriendelijkheid heb-

ben we hierbij hoog in het vaandel. 
Podotherapie Gemert behandelt men-
sen van jong tot oud, van ingegroeide 
teennagel tot klachten hogerop, van 
sporters tot recreanten. Kortom, breed 
georiënteerd en daardoor van vele 
markten thuis. 
Voor iedere klant ligt er een kleine 
attentie klaar! 

Meer informatie: 
www.podotherapie-gemert.nl 
Of bel voor een afspraak 0492-¬364987

Aangesloten bij de Nederlandse Vereniging 
van Podotherapueten
Ingeschreven en gecertifi ceerd in het 
Kwaliteitsregister Paramedici

Handelseweg 62  
5423 SB  Handel  
T 06 23 00 25 51  

www.salonkathy.nl

Van links naar rechts boven: Marion Crommentuin, Monique Verberne, Dorothe van Rijssel, midden 
onder Lisette van Duijnhoven. Deelnemende pedicures die niet op de foto staan: Ad Rooijakkers, 
Antoine Rooijakkers, Kathy Verhagen


