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Aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten

Waarom Podotherapie Linders?
Een succesvolle therapie of waardevol advies kan niet 
alleen tot stand komen door de deskundigheid van de  
podotherapeut,  maar vooral door de juiste samenwerking 
met de patiënt. Podotherapie Linders hecht veel waarde 
aan een goede communicatie, zodat de juiste diagnose 
gesteld kan worden en daardoor een gerichte aanpak van 
de problemen mogelijk is.
 
Podotherapie Linders kan terugvallen op ruim 25 jaar 
praktijkervaring, maar is daarnaast ook bezig om met 
nieuwe innovatieve methodes de podotherapeutische zorg 
op een steeds hoger niveau te brengen. Door middel van 
de laatste scantechnieken is het nu reeds mogelijk om in 
een korte tijd orthopedische maatschoen aan te meten.

Alle podotherapeuten die werkzaam zijn bij Podotherapie 
Linders zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van 
Podotherapeuten, Podomedics en het Kwaliteitsregister 
Paramedici.

Podotherapie Linders: een begrip in de regio.
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“ Podotherapie is een 4-jarige HBO opleiding”

Podotherapie
PRAKTIJK PODOTHERAPIE LINDERS

info@podotherapielinders.nl
www.podotherapielinders.nl

 
Bekwaam, bedreven, betrouwbaar

Uw voeten in goede handen
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. 



Iedereen heeft wel een 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.

3D-technologie
Podotherapie Linders 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.

Slippers, sandalen en huisschoenen op maat
Podotherapie Linders maakt ook op maat gemaakte 
slippers, sandalen en huisschoenen. Vanzelfsprekend 
kunnen wij hiervoor ook op maat gemaakte zolen 
vervaardigen of de aangepaste zool erin verwerken.

Veiligheidsschoenen
Podotherapie Linders biedt gecertificeerde oplossingen 
voor diverse merken veiligheidsschoenen.

Behandelingsmogelijkheden?

– Podotherapeutische inlays

– Orthese

– Prothese

– Nagelbeugel (orthonyxie)

– Voorlopige therapieën

– Diabetesscreening

– Wondbehandeling

– Instrumentele behandeling

– Advies en voorlichting

“ De Podotherapeut is de enige paramedische discipline in 
de voetengezondheidszorg die een wettelijk beschermde 
opleidingstitel heeft”

“ Podotherapie Linders: Een begrip in de regio”


