De podotherapeut maakt het mogelijk

Weer
pijnvrij lopen
Heb je last van je voeten, knieën, heup of lage rug?
En ben je helemaal klaar met deze pijn? De podo
therapeuten van Podotherapie Huissen kunnen
ervoor zorgen dat je weer pijnvrij je werk en hobby’s
kunt uitoefenen.
Voeten zijn de basis van het lichaam. Het functioneren van
bijvoorbeeld de knie, de heup en de rug wordt beïnvloed
door de voetstand en afwikkeling. Als hier iets verkeerd
gaat, dan werkt dat naar boven toe door.

Onderzoek en behandelplan
Wanneer je bij ons komt, volgt er een uitgebreid o
 nderzoek.
Aan de hand van een vraaggesprek wordt de aard van
de klacht onderzocht. Vervolgens wordt het lichaam
geïnspecteerd. De stand van verschillende gewrichten
wordt beoordeeld en opgemeten. Ook wordt er naar de
huid gekeken. Een functieonderzoek van de gewrichten
geeft aan of er voldoende beweging mogelijk is. Bij de
palpatie wordt gevoeld welke structuren er precies pijnlijk
zijn. Er volgt een digitale analyse van de loopgang. Hierbij is
de drukverdeling onder de voet en de afwikkellijn zichtbaar.
Tevens wordt gekeken naar de beweging in de rest van
het lichaam. Met een drukmeting wordt het looppatroon
geanalyseerd. Indien nodig worden er met een scanner
driedimensionale afdrukken van de voeten gemaakt voor
het aanmeten van zolen.
Uiteindelijk wordt een persoonlijk behandelplan voor
je opgesteld, dat kan bestaan uit taping,schoenadvies,
oefeningen of podotherapeutische zolen. Deze zolen
worden op de millimeter nauwkeurig op de voet gemaakt,
en afhankelijk van je voettype, je werkzaamheden, sport en
huidtype worden de juiste materialen gekozen.

Reumatische voet
Bij reuma ontstaan vaak vervormingen aan de voeten.
Hierdoor kunnen pijnlijke drukplekken en likdoorns
ontstaan. Deze kunnen met een orthese (een siliconenteenstuk) of zooltherapie drukvrij gelegd worden. De ortheses
kunnen ook toegepast worden in orthopedisch schoeisel.

Overige klachten
Ingegroeide teennagels, verkeerd groeiende teennagels,
likdoorns en eeltvorming zijn kleine ongemakken die veel
pijn kunnen veroorzaken. Ook daar heeft de podotherapeut
vaak een oplossing voor. Verkeerd groeiende / ingroeiende
nagels kunnen bijvoorbeeld met nagelbeugels gecorrigeerd
worden. Likdoorns kunnen met behulp van een siliconen
orthese (teenstukje) drukvrij worden gelegd.

Digitale
analyse van
de loopgang

Voor een bezoek aan Podotherapie Huissen is geen
verwijskaart van huisarts of specialist meer nodig.
De p
 odotherapeut wordt in veel gevallen vergoed
door je zorgverzekeraar in het aanvullende pakket.

Diabetische voet
De podotherapeut speelt een adviserende, preventieve en
verzorgende rol bij de behandeling van de diabetische voet.
Diabetes Mellitus heeft veelal een negatief effect op de
doorbloeding en het gevoel in de voeten. Hierdoor bestaat
een hoger risico op wonden en wordt de motoriek ernstig
verstoord. De risico’s worden met een preventieve screening
in kaart gebracht en met een goede voetverzorging
geminimaliseerd. De podotherapeut werkt in deze gevallen
nauw samen met de huisarts en diabetesverpleegkundige
en/of praktijkondersteuner.
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