
• Neem de meest gedragen schoenen mee 
 en evt. de sport- en/of werkschoenen. 
• Neem uw identiteitsbewijs en pasje van de  
 zorgverzekering mee en eventueel de 
 verwijzing van huisarts of specialist. 

De podotherapeut kijkt naar de stand van het 
hele lichaam. Afhankelijk van uw klacht kan 
het voorkomen dat u uw lange broek of rok 
uit moet trekken. 
Indien u via Directe Toegankelijkheid 
Podotherapie komt (DTP), wordt u gevraagd 
een toestemmingsformulier te tekenen. 

Wat neemt
 u mee?

Podotherapie wordt meestal (gedeeltelijk/
helemaal) vergoed als u aanvullend verzekerd 
bent en heeft geen invloed op het eigen risico. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met uw zorgverzekeraar.

Vergoeding
en verzekering

CONTACT EN OPENINGSTIJDEN
Podotherapiepraktijk Rosien (hoofdvestiging)
Madridstraat 17
9403 DV Assen

TELEFONISCH CONTACT   (0592-345948)
Wij zijn maandag t/m vrijdag telefonisch 
bereikbaar op nummer 0592-345948 tussen 
8.30 en 12.00 uur en ’s middags tussen 
13.00 en 16.30 uur. Indien u geen telefoniste 
aan de lijn krijgt kunt u ons antwoordapparaat 
inspreken, dan wordt u zo spoedig mogelijk 
teruggebeld. Ook kunt u via onze site 
www.podorosien.nl een contactformulier invullen.

OPENINGSTIJDEN
Maandag  8.30 – 21.00
Dinsdag  8.30 – 17.00
Woensdag  8.30 – 17.00
Donderdag  8.30 – 17.00
Vrijdag  8.30 – 17.00
(Wij hebben pauze van 12.00 – 13.00)

Onze podotherapeuten zijn o.a. lid van de 
NVvP, NVvDP & NVvSP en opgenomen in het 

Kwaliteitsregister voor Paramedici.

U kunt ook een kijkje nemen op onze site voor 
meer informatie over 
Podotherapie Rosien

WWW.PODOROSIEN.NL

Informatiefolder



Podotherapeuten behandelen klachten die 
voortkomen uit afwijkend functioneren van 
de voeten en/of het looppatroon. Daarnaast 
behandelen zij huid- en nagelaandoeningen en 
geeft een podotherapeut preventieve adviezen 
over o.a. voetverzorging en schoenen. Indien 
nodig wordt er samengewerkt met andere 
zorgverleners of specialisten.

Over
Podotherapeuten

De praktijk beschikt over de nieuwste 
technologieën op gebied van podotherapie en 
podologie. Alle therapieën (o.a. zolen en 
orthesen) worden in de praktijk zelf 
vervaardigd. Hierdoor zijn wij instaat om 
eventuele spoedklachten of aanpassingen 
met bv. de zolen/schoenen direct uit te voeren. 
Wij beschikken over ervaren podotherapeuten 
met hun eigen disciplines (Sport, kinderen, 
diabetes etc). Allen zijn breed inzetbaar.

Podotherapie-
praktijk Rosien

•	 Overbelasting	
 Een verkeerde vorm, stand/functie van de  
 voet kan een verkeerde belasting en een  
 verkeerde afwikkeling van de voet 
 veroorzaken. 
•	 Teenafwijkingen	
 Zoals hamertenen, klauwtenen of hallux 
 valgus (scheefstaande grote teen). 
•	 Nagel	en	huidproblemen	
 Ingegroeide nagels of schimmelnagels, of  
 klachten die niet verholpen kunnen worden  
 door de pedicure. Overmatige eeltvorming  
 en likdoorns kunnen veel pijn veroorzaken. 
•	 Specifieke	hulpvraag
 Bij bijvoorbeeld kinderen, sporters, diabetes  
 mellitus of reuma.

Waarvoor de 
podotherapeut

•	 Podotherapeutische	zolen
 Inlegzolen die de afwijkende stand 
 en functie van de voet corrigeren. 
 Dit is een veel gebruikte therapie door de 
 podotherapeut en podoloog. 
•	 Orthese
 Corrigeert de stand van de tenen om 
 drukplekjes te voorkomen en wrijving van 
 de tenen te voorkomen of verminderen. 
•	 Schoenmodificaties	en	advies	
 Kleine aanpassingen aan uw 
 confectieschoeisel en advies hierover. 
•	 Diabetes	voetonderzoek
 Risicoanalyse en advies ter preventie van  
 wondjes en voetproblemen. 
•	 Vilttherapie	en	Taping
 Tijdelijke druk ontlastende therapie en/of  
 ondersteuning van andere therapievormen.
•	 Wratbehandeling
 Wij beschikken over verschillende manieren  
 om deze te behandelen, Cryopen, 
 Monochloorazijnzuur, Salicylzuur of een  
 laserbehandeling.
•	 Manuele	Therapie
 Het doel van manuele therapie is het 
 aangedane gewricht binnen zijn 
 oorspronkelijke bewegingsuitslagen te 
 mobiliseren.
•	 Instrumentele-	of	wondbehandeling
 Hierbij gaat het om de gespecialiseerde   
 podotherapeutische voorbehouden 
 voetbehandeling.
•	 Nagelbeugel	(Orthonyxie)
 Met behulp van een nagelbeugel kan de  
 vorm van uw nagel worden gecorrigeerd  
 zodat deze vervolgens op de juiste manier  
 kan groeien zonder pijn.

Therapie-
mogelijkheden


