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Uw voeten in goede handen

Podoslippers

Dragers van podotherapeutische zolen 
kunnen bij Voetselect persoonlijk getinte 
slippers en sandalen op maat laten ma-
ken. Een uitkomst voor iedereen die het 
comfort van zijn steunzool wil voorzien 
van een modieuze snit.

CADCAM technologie

Voetselect beschikt over moderne CAD-
CAM technologie waarmee wij een 3D 
scan van uw voeten maken die wordt ge-
bruikt om podotherapeutische zolen op 
maat te vervaardigen.

Podotherapie wordt doorgaans vergoed 
uit de aanvullende verzekering. Het gaat 
dus niet ten koste van uw eigen risico.

Catharinaplein 36
5482 HT Schijndel

(achterzijde Akkerstraat 8)
 

Tel. (073) 54 788 16

Openingstijden:
ma, di, wo en vr: 8.30 – 17.00 uur

do: 8.30 – 19.30 uur

www.voetselect.nl
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DIABETISCHE VOET

Diabetes is een welvaartsziekte die steeds meer 
voorkomt. Veel mensen met diabetes krijgen vroeg 
of laat last van hun voeten. Dat noemen we de 
‘diabetische voet’. Dit probleem ontstaat doordat 
bloedvaatjes en zenuwen beschadigd kunnen 
raken als gevolg van diabetes. Dit kan problemen 
geven zoals een afwijkende voetstand, slechte 
doorbloeding en verminderd gevoel in de voeten. 

Minder gevoel in de voeten zorgt ongemerkt voor 
drukplekken en wondjes. Ontstekingen liggen dan 
op de loer. Die 
zijn vaak lastig te 
behandelen en in 
het ergste geval 
moeten mensen 
een teen of zelfs 
een voet missen. 

Daarom is het be-
langrijk dat mensen met diabetes hun voeten goed 
(laten) verzorgen en controleren. Dat voorkomt 
ongemakken en problemen. Als podotherapeut 
kunnen wij u helpen met een regelmatige controle 
en behandeling.

Wat kan Voetselect voor u doen?

Voetselect heeft een compleet behandelplan dat 
gericht is op preventie. Het voorkomen van voet-
klachten dus. Dit doen we door:

Als u diabetes hebt, heeft uw huisarts aangege-
ven welk risico u loopt op wonden en infecties 
aan uw voeten. Dit risico wordt aangeduid met 

-
pen: SIMMS 0 t/m 3. Voor mensen in de hoog-
ste risicogroepen worden het onderzoek, de 
therapie en de behandeling door Voetselect gro-
tendeels vanuit de basisverzekering vergoed. 
Alleen de zooltherapie gaat via de aanvullende 
verzekering.

Wat kunt u zelf doen?

 Loop niet op blote voeten.
 Voorkom drukplekken als gevolg van  
 naden in sokken en schoenen.
 Knip nagels recht en niet te kort af.
 Zorg dat uw schoenen goed passen en  
 nergens knellen.
 Controleer uw voeten regelmatig op  
 wondjes of verkleuringen. 
 Neem geen voetbaden.

Vergoeding van het behandelplan:• controle op de goede pasvorm van uw 
schoenen

• screening van de voeten
• drukmetingen om het risico op wondjes en 

zweren te verkleinen
• behandeling van pijnklachten met o.a. viltthe-

rapie en teenorthesen
• wondbehandeling
• advies en begeleiding

We maken voor u een behandelplan dat geheel 
op maat is. Als onderdeel van het behandelplan 
gebruikt Voetselect een geavanceerd In-shoe 
systeem om driedimensionale metingen van uw 
voeten te maken. Zo kunnen we meten hoe uw 
voeten in uw schoenen bewegen en welke druk-
krachten er onder uw voeten zijn. 

Een goede navolging van het behandelplan is 
van groot belang. Het zorgt dat u ook met een di-
abetische voet gezond kunt blijven leven. Gezon-
de voeten zijn immers de basis van een gezond 
lichaam.

Voor mensen met een kleiner risico op voetpro-
blemen door diabetes, maakt behandeling door 
onze medisch pedicure deel uit van het behan-
delplan. 
Als podotherapeut hebben wij een spilfunctie in 
de zorgketen en zien we er strikt op toe dat alle 
geboden behandelingen aan de kwaliteitseisen 
voldoen. Dit betekent onder meer dat we alleen 
werken met instrumenten die vooraf zijn gesterili-
seerd in de sterilisator of autoclaaf.


