Podotherapie Segerink stelt deskundigheid en
doelmatigheid centraal in de behandeling van voet- en
daaruit voortvloeiende houdingsklachten. Ook kwaliteit,
innovatie en patientgerichtheid zijn belangrijke aspecten om
te komen tot een waardevolle therapie of advies.
Dit is één van de redenen waarom er veel in opleiding en
wetenschappelijk onderzoek geïnvesteerd wordt. Onder
andere heeft Mariëlle Segerink, als enige in Nederland, de
titel MSc in Podiatry (University of Sunderland) behaald.
Ook wordt er nauw samengewerkt met diverse specialismen
(revalidatiearts, orthopeed, vaatchirurg, reumatoloog),
collega paramedici (fysiotherapeuten, oefentherapeuten)
en aanverwante disciplines (orthopedie, pedicures). Wij
rapporteren en communiceren met uw toestemming ook
met uw huisarts of medebehandelaar waar nodig.

Deskundigheid ten voeten uit
Je loopt ermee, je staat erop, ze zorgen voor je evenwicht.
Toch ziet bijna niemand ze staan: voeten. Pas als mensen
voetklachten hebben, zijn ze zich bewust van het feit, dat
deze ‘onderdanen’ een belangrijke functie vervullen in het
dagelijks leven. Dat laatste is precies de reden waarom er
podotherapeuten zijn. De voet- en houdingsspecialisten bij
uitstek.
Alle podotherapeuten die werkzaam zijn bij Podotherapie
Segerink zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging
van Podotherapeuten, Podomedics en het Kwaliteitsregister Paramedici.

Waar vindt u de praktijk?
DEVENTER
“Hoofdlocatie”
Mr. H.F. de Boerlaan 111
7411 AH Deventer
Tel: 0570-609860

HOLTEN
“Fysiotherapie Holten”
Schoolstraat 27
7451 EV Holten
Tel: 0548-820207

DEVENTER
“GZC Jozef”
Louis Pasteurstraat 10g
7415 EP Deventer
Tel: 0570-609860

LAREN
“Huisartsenpraktijk
De Vries / Wijnheijmer /
Iongh”
Westermark 2
7245 DC Laren (GLD)
Tel: 0573-820202

DEVENTER
“GZC Spikvoorde”
M.C. Escherweg 4C
7425 RJ Deventer
Tel: 0570-609860
BATHMEN
“Huisartsenpraktijk
Meima-Wubbe”
Looweg 33D
7437 RP Bathmen
Tel: 0570-609860
DIEPENVEEN
“De Spil”
Draaiomsweg 46a
7431 CX Diepenveen
Tel: 0570-609860
GORSSEL
“Fysiotherapie
Den Oldenhof”
Hoofdstraat 45
7213 CR Gorssel
Tel: 0575-820205

Podotherapie
Segerink

MARKELO
“GZC Het Stroaten”
Burg. Beaufortplein 3C
7475 AG Markelo
Tel: 0547-820201
RAALTE
“MC Blekkerhoek”
De Blekstraat 34
8102 BD Raalte
Tel: 0572-820202
WILP
“Huisartsenpraktijk
Dr. Kuypers”
Rijksstraatweg 55
7384 AC Wilp
Tel: 0571-820200

Ontwerp: Oud.Zuid Ontwerp, Dieren

Waarom Podotherapie Segerink?

Deskundig, doelmatig, dichtbij
“Podotherapie is een 4-jarige HBO opleiding”
info@podotherapiesegerink.nl
www.podotherapiesegerink.nl

Aangesloten bij

Iedereen heeft weleens last van zijn voeten,
maar wanneer moet u er iets aan laten doen?
Dat is voor veel mensen de grote vraag.
Als u merkt dat de klacht niet vanzelf over gaat
of minder wordt, dan kunt u ermee naar de
podotherapeut.

“Podotherapie is het enige wettelijk erkende paramedisch
beroep dat voet- en houdingsklachten behandelt”

Drukmeetplaat

Behandelingsmogelijkheden?
Wanneer kan de podotherapeut helpen?
Wanneer u beperkt bent in uw bewegingsvrijheid door
voet-, knie-, heup- of rugklachten kan een podotherapeut u
helpen. De podotherapeut zorgt ervoor dat de functie van
de voeten behouden blijft en bij voorkeur verbeterd wordt.
Een podotherapeut behandelt onder meer:
–	Standsafwijkingen van de voeten.
–	Standsafwijkingen van de tenen of nagels.
–	Voetklachten als gevolg van overbelasting.
–	Knie-, heup-, rugklachten die veroorzaakt worden door
een verkeerde voetstand en/of looppatroon.
– Sportblessures.
– Ingegroeide teennagel(s).
–	Steeds terugkerende likdoorns of overmatig
eeltvorming.
–	Specifieke stand- en/of houdingsklachten bij kinderen.
–	Specifieke stand- en/of houdingsklachten bij ouderen.
–	Specifieke voetproblemen bij Diabetes Mellitus.
–	Specifieke voetproblemen bij Reuma.

Binnen de praktijk
wordt gebruik gemaakt
van Footwork® Pro. Dit
is een drukmeetplaat,
die de drukplekken en
impulsen onder de voeten
registreert tijdens het staan, maar ook tijdens het lopen ten
behoeve van de ganganalyse. Door gebruik te maken van
dit systeem kan de therapie geoptimaliseerd worden.

3D-technologie

– Orthese
– Prothese
– Podotherapeutische inlays
– Nagelbeugel (orthonyxie)

Podotherapie Segerink
maakt gebruik van een
3D-CadCam en frees, het
Parocontour® systeem.
Met dit systeem wordt
een digitale 3D-scan
gemaakt van de voet.
Hierdoor krijgt de
uiteindelijke inlay de
perfecte pasvorm.
Welke aanpassingen nodig zijn voor een optimaal
werkende zool, is nog steeds niet met computers te
bepalen. De deskundigheid van de podotherapeut blijft
daarin essentieel.

– Voorlopige therapieën
– Diabetische- en reumatische voetzorg
– Wondbehandeling
– Schoenmodificaties en veiligheidsschoeisel
“Podotherapie Segerink: Deskundig, doelmatig, dichtbij”

– Advies en voorlichting

“Gemiddeld lopen we zo’n 9000 stappen per dag”

