DIABETES

TIPS

Ongeveer 25% van de diabetes
patiënten heeft een diabetische voet.
Slechte doorbloeding, neuropathie,
standsafwijkingen, infecties en
beperkte gewrichtsbeweeglijkheid
veroorzaken problemen. Zo ontstaat
er een kwetsbare huid, overmatige
eeltvorming en wondjes. Uiteindelijk
kunnen deze problemen leiden tot
amputaties. Preventie is van groot
belang.

Loop nooit op blote
voeten

De podotherapeut controleert
(preventief) uw voeten en heeft
afspraken met pedicures voor de
voetverzorging.

Neem nooit een
voetenbad!

Het onderzoek, de therapie en de
behandeling van de podotherapeut
wordt vergoed uit uw aanvullende
verzekering. Heeft u diabetes met
een verhoogd risico op complicaties
dan vindt vergoeding uit uw
basisverzekering plaats. Raadpleeg
uw zorgverzekeraar of kijk voor meer
informatie over vergoedingen op
onze website.

Voel voordat u uw
schoenen aantrekt of er
geen steentjes in zitten
Onderzoek zelf dagelijks
uw voeten op rode
plekjes, blaartjes,
wondjes.

Smeer uw voeten
dagelijks in met een
zachte crème
Trek dagelijks schone
sokken of kousen aan,
liefst zonder stiknaden
Zorg dat uw schoenen
goed passen

Wij voldoen aan alle eisen die zorgverzekeraars stellen, staan ingeschreven in
het kwaliteitsregister paramedici en zijn lid van de Nederlandse Vereniging van
Podotherapeuten.

be • we • gings • vrij • heid (de; v)
1 mogelijkheid om te kunnen gaan waar je wilt
Het gemak je voort te bewegen,
je onder de mensen te begeven,
avonturen te beleven!

Voor al uw vragen kunt u bij ons terecht en geven wij passend advies
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assistente
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Het gemak jezelf te kunnen uiten.
Sporten, werken
of “gewoon” even naar buiten.
Afspraak maken?
Vrij van pijn.
Soepel en comfortabel;

T. 0345 - 520 267
info@gaanenstaan.nu

Constantijnlaan 2b · 4101 JK Culemborg
Vianen

Donjon 6 · 4131 XB Vianen

volledig jezelf kunnen zijn.

St. Antonius ziekenhuis Nieuwegein

Koekoekslaan 1 · 3435 CM Nieuwegein

Het doolhof naar bewegingsvrijheid bewandelen?
Wij kennen de weg.
Laat je persoonlijk en betrokken behandelen!

Gezondheidscentrum Culemborg

gaanenstaan.nu

BEHANDELINGEN & HULPMIDDELEN

FITS

ORTHESE

ADVIES
Let op of uw schoen:

Zolen
Uit het podotherapeutische consult dat u net gehad heeft is gebleken dat er
podotherapeutische zolen voor u gemaakt zullen worden. Uw klachten zullen
hiermee aanzienlijk gaan verminderen of helemaal verdwijnen. De zolen worden
specifiek voor uw klachten en voeten ontworpen. Voor een optimale behandeling
dient u de zolen dagelijks te dragen. Het is normaal dat u de eerste dagen moet
wennen. Haal de zolen even uit de schoenen als u er hinder van heeft. Na 2 weken
moet u aan de zolen gewend zijn, indien dit niet het geval is neem dan contact op
met uw podotherapeut. Klachten hebben tijd nodig om te herstellen, het lichaam
heeft hier ongeveer 6-8 weken voor nodig (afhankelijk van de klachten).

U kunt zonder verwijzing van uw huisarts bij ons geholpen worden
Onderhoud
Haal de zolen dagelijks uit de
schoenen om ze te laten drogen.
Zolen nooit op de verwarming of
dicht bij een warmtebron laten
drogen.
Voordat u de podotherapeutische
zolen in uw schoenen legt, haalt
u waar mogelijk de binnenzool
eruit. Dit i.v.m. al aanwezige
verhogingen en de ruimte in de
schoen.
Leren zolen 1 maal per 2
maanden, aan de bovenkant
dun insmeren met kleurloze
schoencrème of ledervet.
Kunststofzolen kunt u met een
vochtige doek schoonvegen.

Soms kraken zolen in de
schoenen. Strooi dan wat
talkpoeder in de schoen
(onder de zool).
Via FITS bieden wij u op maat
gemaakte sandalen en slippers
met een therapeutische
interventie (uw eigen voetbed)
aan.

WAT NEEMT U MEE BIJ
EEN EERSTE BEZOEK?

Geldig
identiteitsbewijs
(sport)schoenen die u
veel draagt
Eventueel een
verwijzing

Met een 3D scan van uw voet, waarmee ook uw zolen gemaakt zijn,
wordt uw slipper computergestuurd ingetekend. Hierdoor kunnen wij uw
persoonlijke therapie waarborgen.
Uw aangemeten Podotherapeutische zool wordt verwerkt in een sandaal of
slipper. Er zijn verschillende modellen en kleuren, zodat uw slipper er ook nog
modieus uitziet. Meer informatie over de modellen en kleuren vindt u op de
website van www.fitsfootwear.nl

Een teenstuk om afwijkende
teenstanden te corrigeren. Ook
kan een orthese drukplekken
tussen of op de tenen ontlasten.

U betaalt uw behandeling per PIN. Daarna kunt u de factuur naar uw
zorgverzekering sturen, deze vergoedt volgens eigen voorwaarden.
(voor meer informatie verwijzen wij u naar de betalingsvoorwaarden)

Een orthese is van siliconen
(rubber) gemaakt. De
podotherapeut beschikt over
verschillende soorten siliconen
met diverse eigenschappen.
Een corrigerende orthese is
bijvoorbeeld een hardere soort
siliconen dan een druk verdelende
orthese. De podotherapeut vormt
de orthese direct op de teen,
waardoor een perfecte pasvorm is
gewaarborgd.
Een corrigerende orthese moet
u dragen, totdat de teen de juiste
stand heeft aangenomen. Een
druk verdelende orthese moet
u echter blijven dragen. Voor
beide soorten ortheses geldt dat
u na twee weken aan de orthese
gewend moet zijn.

De podotherapeutische zolen en FITS zijn geen standaard product maar
een individuele therapie. Na het aanmeet consult is annuleren, ruilen
of terugbrengen dan ook niet meer mogelijk. Een goed functionerende
podotherapeutische zool betekent niet vanzelfsprekend dat de slipper
ook goed bevalt. Wij verplichten ons tot het handelen naar beste kunnen.
Onvoldoende resultaat van de behandeling geeft geen recht op restitutie of
vrijstelling van betaling.

Neem contact op met ons als
u bij het dragen van de orthese
pijnklachten heeft, als de orthese
oncomfortabel is of onvoldoende
effect geeft. Mogelijk dat de
orthese geslepen of aangepast
moet worden.

Het is van belang dat u goed op uw bestaande Podotherapeutische zolen
loopt. Het blijft een slipper en zal dus nooit een goede schoen kunnen
vervangen. Voor een warme zomerdag, in en om het huis zijn de slippers een
alternatief. De lange wandelingen kunt u beter op uw schoenen met zolen
doen. Voor het aanmeten van de slippers is een consult afspraak nodig. Hier
meten we op een speciaal ontworpen pasplank de lengte en breedte maat van
uw voeten nog eens op.

Betalingswijze

Een sluiting op de wreef heeft.
Klittenband en veters waardoor
u uw schoenen kunt vastsnoeren
voorkomen het glijden van de voet
in de schoen

Doe de orthese altijd
met twee handen aan en
uit. Lukt dat niet, vraag
dan iemand anders om u
te helpen. Trek nooit aan
de orthese.

Een stevig contrefort
(hielomsluiting) heeft

De orthese werkt het
beste in combinatie met
een dichte schoen

Bij voorkeur een uitneembaar
voetbed heeft

De schoenen mogen,
in combinatie met de
orthese, niet knellen

Een buigzame onderzool heeft, bij
voorkeur van rubber

De orthese mag geen
pijn doen

Goede pasvorm heeft in lengte,
breedte en teenhoogte

Een gescheurde orthese
kan meestal gerepareerd
worden door de
podotherapeut

Maximale hakhoogte van 4 cm heeft
Geen stiksels, naden of
versieringen heeft bij drukplekken

Was de orthese met
gewone zeep
Bewaar de orthese ’s
nachts in een bakje met
een beetje talkpoeder
Siliconen orthese is
een therapeutisch
hulpmiddel. Zodoende
kan NOOIT garantie
gegeven worden op
het resultaat van de
therapie.

Schoenadvies
Koop schoenen altijd in de namiddag, omdat uw voeten in de loop van de dag
dikker kunnen worden.
Pas altijd beide schoenen in de winkel. Het is normaal dat de éne voet langer
kan zijn dan de andere. Koop schoenen altijd op de langste voet. Pas de
schoen altijd staande.
Neem uw zolen altijd mee en pas ze in de schoen die u wilt kopen. Zolen
moeten in de lengte en breedte plat in de schoenen passen. Als de schoen te
kort en/of te smal is wordt de werking van de zool negatief beïnvloed.

