
Wij helpen u 
een stap vooruit!

Podotherapie
ReggestreekPodotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende 

verzekeringen. Bij veel verzekeringen wordt 
podotherapie geheel of gedeeltelijk vergoed. 
Deze kosten gaan daarom niet ten koste van uw 
eigen risico. Voor de hoogte van de vergoeding 
adviseren wij u te kijken in uw polis of contact op te 
nemen met uw zorgverzekeraar.

Op de website www.podotherapiereggestreek.nl
vindt u ook een overzicht van de vergoedingen voor 
podotherapie.

De podotherapeut is dé specialist op het gebied van 
voeten en alle klachten die daaruit voorkomen. 
We werken nauw samen met diverse (medische) 
disciplines, zoals (sport- en manueel) 
fysiotherapeuten, oefentherapeuten, pedicures en 
schoenenzaken. Samen doen we er alles aan om u 
van uw klachten af te helpen. Onze podotherapeuten 
maken gebruik van een flinke dosis kennis en kunde 
en beschikken over de allernieuwste technieken in de 
voetengezondheidszorg. Daarnaast nemen wij alle 
tijd voor u. Zo voorzien wij u van de hoogst haalbare 
kwaliteit van zorg.

Vergoeding 
zorgverzekeraar

Bij onze podotherapeuten bent u aan het juiste
adres voor dé oplossing van uw voetproblemen en
alles wat daarmee te maken heeft. Wij bieden 
specialistische voetzorg voor iedereen, waaronder 
mensen met reuma, diabetes, oncologiepatiënten, 
kinderen, ouderen en sporters. Ook maken wij 
gecertificeerde inlegzolen voor in 
veiligheidsschoenen.

Het verlenen van service en het leveren van de best
mogelijke kwaliteit in voetzorg zijn speerpunten in 
het beleid van Podotherapie Reggestreek. 
Hieronder verstaan we ook: goede bereikbaarheid 
zowel telefonisch als qua praktijklocatie, gebruik van 
nieuwste kennis en technieken, streven naar 
optimale behandelresultaten en actief contact met 
andere (para)medici.

Service & kwaliteit

Voet(gerelateerde) klachten komen vaak voor op de 
werkvloer. Vooral bij beroepen waarbij medewerkers 
zwaar lichamelijk werk doen of veel moeten staan 
en/of lopen. Daarom is het belangrijk om goed voor 
uw voeten te zorgen. En op de juiste manier. Draagt 
u voor uw werk gecertificeerde 
veiligheidsschoenen? Dan mag u niet zomaar zelf 
een zooltje in uw schoenen plaatsen. U loopt dan 
het risico dat u de beschermende werking van de 
schoen (onbewust) verandert. Daardoor vervalt de 
aansprakelijkheid van de leverancier, met alle 
risico’s voor u en uw werkgever wanneer er 
ongelukken gebeuren. Gelukkig zijn er een aantal 
mogelijkheden waarbij de CE-markering wel blijft 
bestaan.

Voor meer informatie kijk op 
www.veiligewerkschoenen.nl of vraag het onze 
podotherapeuten

Bedrijfspodotherapie

Wilt u een afspraak maken of heeft u vragen?
U kunt ons elke werkdag tussen 08.00 uur - 
18.00 uur bellen op telefoonnummer 
0548-794 515. Ook kunt u snel en eenvoudig zelf 
online uw afspraak inplannen via 
www.podotherapiereggestreek.nl

Komt u voor het eerst bij ons?
Wilt u dan meenemen:
   Een geldig identiteitsbewijs
   Schoenen die u veel draagt (denk hierbij ook 
   aan werkschoenen!)
   Sportschoenen, wanneer u klachten heeft bij 
   het sporten
   Eventuele (steun)zolen, teenstukjes etc. die u 
   al heeft

U heeft geen verwijzing nodig om een afspraak te 
maken. Wanneer u wel een verwijzing heeft 
gekregen van uw huisarts, specialist, pedicure of 
andere behandelaar, neem deze dan mee.

Wanneer uw afspraak niet door kan gaan, wilt u dit 
dan uiterlijk 24 uur vooraf telefonisch laten weten?

Bij niet tijdige afmelding worden er kosten in 
rekening gebracht. Voor meer informatie kijk op 
onze website www.podotherapiereggestreek.nl

Contact

Gezondheidspost Beckum
Haaksbergerstraat 187
7554 PA BECKUM 

Hoofdlocatie
Neonstraat 3 
7463 PE Rijssen

De Bolder (Eltheto)
Karel Doormanstraat 36 
7461 ER RIJSSEN

De Wellehof
Kattenhaarsweg 2
7462 ER RIJSSEN

Enter (Carint Reggeland)
Reggestraat 99 
7468 EJ ENTER
Delden (EV Fysiotherapie)
De Berken 2a
7491 HJ DELDEN
Goor (Fysiotherapie Smit)
Scherpenzeelseweg 25
7471 GM GOOR



De podotherapeut is dé specialist op het gebied van 
voeten en alle klachten die daaruit voort kunnen 
komen. Voeten staan aan de basis van het lichaam. 
Als de stand van de voet afwijkt, kan dit voor veel 
andere lichamelijke klachten zorgen. U zult er 
misschien niet gelijk aan denken, maar knie-, heup- 
en rugklachten kunnen dus ontstaan of blijven 
bestaan door een verkeerde stand van uw voeten.

Wij sporen met behulp van de nieuwste technieken 
zoals echografie, vaatdiagnostiek en 
drukmeetanalyse de oorzaak van uw pijnklachten 
op. Vervolgens stellen wij, uiteraard altijd in overleg 
met u, een behandelplan op.

Wat is een 
podotherapeut?

Podotherapie Reggestreek is een compact en 
toegankelijk voetexpertisecentrum. Want wij 
geloven in kleinschaligheid. Persoonlijke aandacht, 
kwaliteit en oplossingsgericht werken zijn aspecten 
waar Podotherapie Reggestreek in Rijssen en 
omgeving bekend mee geworden is. Wij kijken 
verder dan alleen uw klacht. En dat is wat ons zo 
sterk maakt. Wij geloven in een persoonlijke 
benadering met voldoende tijd en aandacht voor u 
als cliënt. U heeft aan één adres genoeg. Want wij 
hebben alle kennis en kunde zelf in huis: van 
echografie tot vaatdiagnostiek.

Onze podotherapeuten zijn aangesloten bij de 
Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten en 
staan kwaliteitsgeregistreerd in het 
Kwaliteitsregister Paramedici.

Wie zijn wij?

Een podotherapeut is zeer breed opgeleid met 
betrekking tot verschillende doelgroepen. Binnen de 
4-jarige hbo-opleiding wordt ruim aandacht besteed 
aan podotherapie bij sporters, bij mensen met 
reuma, diabetes, oncologie en podotherapie bij 
kinderen en ouderen.

Podotherapie Reggestreek is gespecialiseerd in 
aanvullende onderzoek door middel van echografie.

Echografie wordt gebruikt om (spier)weefsel of 
bloedvaten in knie, benen, enkel en voet in beeld te 
brengen en te beoordelen op bijv. kwaliteit, vorm en 
functie. U kunt het vergelijken met een echo bij 
ongeboren kinderen. Door het gebruik van ons 
echoapparaat, kan de podotherapeut sneller en 
beter de juiste podotherapeutische diagnose stellen. 
Ook is door middel van echografisch onderzoek het 
herstel van spieren en pezen nauwkeurig te 
controleren.

Tevens kunnen onze podotherapeuten onderzoek 
doen naar de bloeddruk in de tenen door het 
uitvoeren van een teendrukmeting. Aan de hand van 
deze meting is te zien of klachten in uw benen 
mogelijk worden veroorzaakt door een vernauwing 
in de slagaders van het been. 

Specialisaties
Behandelmogelijkheden
Podotherapie Reggestreek biedt een breed scala aan 
behandelmogelijkheden. Hiermee kunnen wij allerlei 
soorten klachten behandelen.

Komt u voor het eerst bij ons? De podotherapeut zal 
dan beginnen met een gesprek, zodat duidelijk wordt 
welke klachten u heeft. Hierna zal de podotherapeut 
uitgebreid onderzoek doen naar de oorzaak van uw 
klachten. Met al die gegevens adviseren wij u hoe we 
kunnen helpen om van uw klachten af te komen. Het 
advies is per persoon verschillend.

Een behandeling kan bestaan uit:
    Op maat gemaakte podotherapeutische inlegzolen
    Op maat gemaakte teenstukjes (ortheses)
    Voetbehandelingen bij risicopatiënten
    Nagelbeugels bij ingegroeide nagels
    Wondbehandeling
    Drukontlastende vilttherapie
    Medical taping / sporttaping
    Adviezen zoals schoenadvies, voetverzorgingsadvies, 
    sportadvies etc.

WhatsAppPodo

Het WhatsApp nummer is niet telefonisch 
bereikbaar en kan niet gebruikt worden voor het 
verzetten en afzeggen van afspraken. Voor 
telefonisch contact kunt u bellen naar: 
0548 - 794 515.

06 - 12 05 99 23

Voetklachten
Enkel / knieklachten
Heup / rugklachten
Sportblessures
Inlegzolen in werkschoenen
Voetklachten bij kinderen
Voetklachten bij oncologie
Voetklachten bij diabetes
Voetklachten bij reuma

Wij helpen u een stap 
vooruit!

Heeft u pijn bij staan of lopen of een andere 
vraag voor de podotherapeut? U kunt bij ons 
snel en gemakkelijk antwoord krijgen op uw 
vraag door gebruik te maken van onze 
WhatsApp-dienst. Stuur ons uw vraag of foto 
en ontvang snel een antwoord van een van onze 
specialisten.

www.podotherapiereggestreek.nl


