
Overige Therapieën

Naast	een	definitieve	therapie	kan	er	ook	een	
voorlopige therapie worden toegepast. 
Dit kan bijvoorbeeld met vilt of een taping.
Deze voorlopige therapie mag in de meeste 
gevallen niet nat worden, maar voor deze 
therapieën krijgt u advies op maat. 

Voorlopige
therapieën

Manuele therapie is door middel van 
manipulatie de functionaliteit van het gewricht 
weer te hervinden. Hiervoor zijn verschillende 
technieken mogelijk. Onze podotherapeuten 
kunnen door uw voet te manipuleren het 
herstel van uw klachten bevorderen.

Manuele
therapie

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



De orthese is een hulpmiddel om een 
afwijkende stand van de tenen te corrigeren, 
compenseren of te beschermen. De orthese 
wordt op maat gemaakt door middel van 
siliconen materiaal.

• Orthese voorzichtig aan en af doen 
 (laat u eventueel helpen). 
• ´s Nachts hoeft de orthese niet gedragen  
 te worden. Bewaar hem dan in een bakje  
 met talkpoeder (geen mentholpoeder). 
• De orthese kan gewassen worden met water  
 en handzeep. Droog hem af en bewaar de  
 orthese daarna in een bakje met talkpoeder  
 (geen menthol poeder). 
• Controleer goed tussen de tenen of er geen  
 schuurplekjes ontstaan. 
• Als er een scheurtje ontstaat in de orthese,  
 kunnen wij deze meestal repareren. 
 Ga dit zelf niet proberen aangezien het een 
 siliconen materiaal betreft. Gooi de orthese  
 niet weg, maar neem contact op met de  
 podotherapeut 

De Orthese Gebruik
orthese

U zult langzaam aan een orthese moeten 
wennen, daarom is het van belang om rustig 
op te bouwen. Draag de orthese de eerste dag 
een uur, de tweede dag twee uur enzovoort. 
Mocht de orthese gaan irriteren haal hem er 
dan tussenuit en probeer het later nog eens. 
Let ook op of de huid beschadigt, zoals blaren 
etc. Indien dit gebeurt moet u contact met ons 
opnemen. 
De gewenning mag twee weken duren, mocht 
hij na drie weken nog niet lekker zitten, neem 
dan contact op met ons. 

Een nagelbeugel wordt gezet als u last heeft 
van een ingroeiende of ingegroeide nagel. 
De nagelbeugel trekt de nagel recht en 
voorkomt verder ingroeien. 
Na het zetten van een nagelbeugel kan het wat 
gevoelig zijn, dit trekt meestal binnen een week 
weg. 

Mocht er een ontsteking zitten bij de 
ingegroeide nagel, zijn er een paar tips voor 
een goede verzorging: 
• Het wondje moet dagelijks worden schoon 
 gemaakt door het te deppen met 70% 
 alcohol en afgedekt worden met een 
 sensitieve pleister. 
• Mocht uw behandelende podotherapeut 
 het aangeven dan mag u een voetbad van 
 5 à 10 minuten nemen met zeezout, gebruik 
 hiervoor geen soda of Biotex. 
• Zet na het douchen de douchekop er even 
 op om het goed uit te spoelen

Nagelbeugel

Wennen


