
Vergoeding en eigen risico
De meeste behandelingen worden (gedeel
telijk) vergoed door uw zorg verzekeraar.  
De hoogte van de vergoeding is echter 
verschillend per maatschappij en per polis. 
Podotherapie heeft daarentegen geen ‘eigen 
risico’, omdat het vergoed wordt vanuit de 
aanvullende verzekering. Kijk op uw polis of 
onze website voor een overzicht van 
maatschappijen en hun vergoedingen.

Vestigingen
PodoXpert heeft diverse vestigingen in 
Nederland. Het hoofdkantoor, tevens een 
podotherapiepraktijk, is gevestigd in IJsselstein. 
Hier kunt u terecht voor al uw vragen;  
Touwlaan 25, 3401 CA IJsselstein,  
telefoon 030  687 0708 of mail naar  
info@podoxpert.nl 

Kijk voor meer informatie ook op onze 
uitgebreide website, www.podoxpert.nl

Herkent u  
deze klachten?

• Chronische voetklachten

•  Voet en motorische klachten  
bij kinderen

• Achillespeesproblemen

•  Chronische klachten aan knie,  
heup of rug

• Afwijkingen van tenen en nagels

• Slepende sportblessures

• Voetklachten t.g.v. Diabetes Mellitus 

• Reumatische klachten

• Hielklachten

• Te weinig steun van gewrichten

• Zenuwpijn in de voet

• Onderbeenklachten

De podotherapeut  
kan er iets aan doen!

www.podoxpert.nl

Alle podotherapeuten zijn lid van:

Sportblessures en podotherapie
PodoXpert heeft veel ervaring met sport
blessures en werkt dan ook structureel samen 
met diverse sportverenigingen. Een slechte 
voetstand, verkeerde sportschoenen of een 
povere hygiëne zijn vaak de oorzaak van 
slepende sportblessures. Loop er dus niet te 
lang mee door!

PodoXpert praktijken
IJsselstein, Touwlaan 25 

Leidsche Rijn Parkwijk,  
Eerste Oosterparklaan 78

Leidsche Rijn Terwijde,  
Emile Hullebroeckstraat 60

Schoonhoven, Bergambachterstraat 9C

Schoonhoven, Oranjeplaats 21, 
Gezondheidscentrum

Vianen, Ursulinenhof 3 

Podotherapie wordt vaak vergoed 
vanuit uw zorgverzekering.

Behandeling alleen op afspraak  
(evt. zonder verwijzing) via
• • Tel. 030  687 0708
• Online via https://podoxpert.nl/contact/ 
• Info per email: info@podoxpert.nl



Wat is podotherapie? 
In de podotherapie worden mensen behandeld 
die  op een zeer breed gebied  voet klachten 
hebben en/of klachten aan hun bewegings
apparaat als gevolg van een afwijkende voet
functie. Ook patiënten met huid of nagel
aandoeningen als gevolg van een ziekte of 
sport blessures komen bij ons terecht.  
De titel “podotherapeut” heeft een 
beschermde status. Net als bij de fysio
therapeut kunt u direct  dus zonder 
verwijskaart  een afspraak maken. 

Wanneer gaat u naar  
een podotherapeut?
Herkent u één van de klachten op de 
voorzijde van deze folder? De ervaring  
heeft ons geleerd dat veel mensen  
denken dat hun klacht te maken heeft  
met slijtage, leeftijd of gewoon een  
tijdelijke blessure is (“Ik voel het alleen  
na het wandelen of sporten”), terwijl de 
oorzaak van de pijn vaak ergens anders ligt  
en soms eenvoudig te verhelpen is. Loop dus 
niet te lang door met deze klachten en laat  
het onder zoeken door de specialist.

Wie is PodoXpert? 
Onze podotherapeuten zijn zeer goed 
opgeleid en altijd op de hoogte van de meest 
actuele behandelmethoden. Zij werken nauw 
samen met o.a. artsen, fysiotherapeuten en 
specialisten, zodat PodoXpert patiënten 
verzekerd zijn van korte lijnen en een 
optimale, persoonlijke behandeling. Al onze 
podo therapeuten zijn lid van de NVvP, de 
Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten. 

Diagnose en behandeling 
De praktijken van PodoXpert 
zijn uitgerust met de meest 
moderne diagnose en 
behandel apparatuur. Na een 

gedegen onderzoek zal de 
podotherapeut uitleggen welke 

behandel methoden er voor u zijn en 
wat zijn of haar voorkeur heeft. Inzet van 

de behandeling is het oplossen van de 
klachten of  in geval van chronische 
aandoeningen  het zoveel mogelijk beperken 
van pijn en het optimaliseren van uw 
bewegingsvrijheid. 
 
Enkele voorbeelden van behandeling:
  Podotherapeutische zolen
  Zool en vilttherapie
  Orthese of siliconentherapie
  Schoenadvies
  Taping 
  Shockwavetherapie

Werkwijze  
en samenwerking
Kwaliteit en klantvriendelijkheid staan  
bij ons voorop! Uw eerste bezoek aan  
de podotherapeut bestaat dan ook uit  
een persoonlijke kennis making, uitleg  
over de werkwijze en een algemeen 
onderzoek. Zo krijgt de podotherapeut 
een indruk van de bouw van uw voeten. 
Uw PodoXpert is een erkende gespreks
partner voor uw huisarts of specialist en 
heeft goede contacten met fysio thera
peuten en orthopedisch specialisten.  
Zo hoeven onze patiënten niet zelf op 
zoek naar aansluitende behandelaars en 
krijgen ze de best mogelijke zorg.

Wettelijke erkenning
De opleiding ‘podotherapie’ is wettelijk 
erkend door het Ministerie van Onder
wijs en voldoet aan de Wet op de 
beroepen in de individuele gezondheids
zorg (Wet BIG), artikel 34. In dit artikel is 
ook de titel ‘podotherapeut’ vastgelegd als 
een bij wet beschermde titel.


