
Praktijk voor Podotherapie Judith Giesen

PRAKTIJK VOOR PODOTHERAPIE  
JUDITH GIESEN
Prinsenstraat 10  
6953 BT  Dieren 

Telefoon (0313) 45 05 94

info@podotherapie-giesen.nl

Behandeltijden 
Maandag t/m vrijdag van 8.45-12.15 uur 

en woensdag tot 17.00 uur.
Afspraken kunnen gemaakt en gewijzigd  

worden via de Afsprakenbalie op (0313) 45 05 94.

Kijk voor meer informatie op 
www.podotherapie-giesen.nl

WELKE PIJNKLACHTEN ?

De meeste mensen komen bij de podotherapeut met 
klachten in hun voeten. Maar ook knie-, heup- en 
rugklachten kunnen ontstaan door afwijkingen in de 
voet(stand). 
De meest voorkomende klachten in mijn praktijk zijn: 
afwijkende voet- of teenstand, ingegroeiende teennagels, 
hielpijn of pijn in de holte van de voet, maar ook 
voorvoetklachten die bijvoorbeeld uitstralen naar de 
tenen komen veel voor.

DE PODO-APP

Praktijk voor Podotherapie Judith Giesen is aangesloten 
bij Podomedics die beschikt over een eigen applicatie 
voor voet- en beenklachten. De app verschaft informatie 
over de meest voorkomende voet- en houdingsklachten. 
Daarnaast toont het video’s met algemene oefeningen 
en belangrijke zelfzorg voor diabetici in het bijzonder. 

De app is gratis te downloaden via de App-store of 
Google Play.
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VERGOEDINGEN ALGEMEEN

De vergoedingen voor podotherapie zijn geregeld binnen 
de aanvullende verzekering. Uw ziektekostenverzekeraar 
kan u precies vertellen hoeveel u vergoedt krijgt bij de 
podotherapeut of kijk op www.podotherapie-giesen.nl/
vergoedingen.

VERGOEDINGEN DIABETICI

Voetzorg bij de diabetici is onderdeel van de basis-
verzekering wanneer er een verhoogd risico is op het 
ontstaan van wonden. De podotherapeut stelt na 
een uitgebreid voetonderzoek uw zorgprofiel en het 
individuele behandelplan vast. Hiervoor is een verwijzing 
van uw behandelend arts of diabetesverpleegkundige 
verplicht. In deze verwijzing hoort uw simms-classificatie 
vermeld te staan.

Kijk op www.podotherapie-giesen.nl
voor nog meer informatie 

HOE WERKT DE PODOTHERAPEUT ?

Een verkeerde voetfunctie kan leiden tot een probleem 
bijvoorbeeld in uw knie of heup, met andere woorden daar 
waar de pijn is hoeft niet de oorzaak te zitten. Voor een 
goed herstel is het belangrijk deze wél aan te pakken en 
niet alleen de symptomen. Daarom doen we een uitgebreid 
onderzoek waarbij de hele beweegketen wordt beoordeeld, 
niet alleen uw voeten. Wij zijn gespecialiseerd in het 
maken van inlays om de functie van de beweegketen te 
optimaliseren.

‘Al meer dan 20 jaar kenmerkt de praktijk  
zich door het leveren van échte zorg’

Ieder persoon is uniek, er bestaat dan ook geen standaard 
aanpak voor uw specifieke vraag. Na het maken van een 
afspraak via de Afsprakenbalie, bespreken we tijdens het 
eerste onderzoek de reden van uw komst. 

Afhankelijk van uw hulpvraag bekijken we hierna de stand 
van uw voeten, benen, heupen en rug, beweeglijkheid 
van uw (voet)gewrichten, slijtage van uw schoenen, het 
afwikkelen van uw voeten tijdens het lopen. Na afloop van 
het onderzoek bespreken we met u de resultaten en de 
mogelijkheden voor behandeling en de behandelkosten.

Na uw goedkeuring wordt het behandelplan  
uitgevoerd. Voor het slagen van de behandeling is  
uw bereidheid tot medewerking én het opvolgen  
van gegeven adviezen van groot belang.

WAT IS PODOTHERAPIE ?

Iedereen heeft weleens last van zijn voeten, maar wanneer 
moet u er iets aan laten doen? Als u merkt dat de klacht niet 
vanzelf over gaat of minder wordt, dan kunt u ermee naar 
de huisarts, maar u kunt ook direct een afspraak maken met 
een podotherapeut. 

Podotherapeuten hebben een volwaardige 4-jarige HBO 
opleiding gevolgd en zijn daarmee de hoogst opgeleide 
paramedici gespecialiseerd in voet- en houdings-
problematiek. De podotherapeut is daarbij ook nog het 
enige wettelijk erkende paramedisch beroep dat voet-  
en houdingsklachten behandelt. 

  
WAAROM PRAKTIJK VOOR PODOTHERAPIE JUDITH GIESEN ?

Kenmerkend voor mijn praktijk is de échte zorg op maat  
voor patiënten. Zorgzaam, hoog kwaliteitsniveau én 
persoonlijke aandacht zijn mijn uitgangspunten. Ik werk  
met geavanceerde technieken en in combinatie met  
20 jaar ervaring én uitstekende samenwerking met collega-
zorgverleners probeer ik de meest optimale zorg te verlenen. 

Tijdens de verplichte vijfjaarlijkse visitatie van de NVvP 
is mijn praktijk beoordeeld met een 9,7. Praktijk voor 
Podotherapie Judith Giesen behoort hiermee tot één  
van de allerbeste van Nederland. 
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