
Meer informatie? 
Bezoek onze website www.feetsupport.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezoek onze vestigingen in Hellendoorn, Wierden en
Lochem. Heeft u vragen of wilt u graag een afspraak
maken? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Mogelijkheid tot online podotherapie
Naast onze vestigingen in Hellendoorn, Wierden en
Lochem, bieden wij ook online podotherapie aan middels
een e-consult. Dit is een medische afspraak dat plaatsvindt
via videobellen. Geschikt voor o.a. kennismaking, controles,
het geven van educatie en eerste hulp bij spoed.
 
Voordelen: zeer gebruiksvriendelijk, flexibel in te plannen,
geen reistijd en lagere kosten.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HIELPIJN  HIELSPOOR  FASCIITIS PLANTARIS  MORBUS 
SEVER  ACHILLESPEESKLACHTEN  ENKELINSTABILITEIT

TEENKLACHTEN  VOORVOETKLACHTEN  METATARSALGIE 
MORTONSE  NEURALGIE  HALLUX VALGUS  HAMERTENEN

KLAUWTENEN  PLATVOETEN  HOLVOETEN  X-BENEN  
O-BENEN  BEENLENGTEVERSCHIL  SHIN SPLINTS  RUNNERSKNEE 

 ILIOTIBIAAL  FRICTIE SYNDROOM  JUMPERSKNEE  PIRIFORMIS
KLACHTEN  LAGE RUGKLACHTEN  SCOLIOSES  A-SPECIFIEKE

RUGKLACHTEN

T: 0548 226288
M: info@feetsupport.nl
W: www.feetsupport.nl

 
 
Vestiging Wierden
Nijverheidsstraat 7
7641 AB Wierden
 
 
Online Praktijk
De Online Praktijk
voor e-consultatie
 

Contactgegevens

Coen Smit
Podotherapeut Feet Support

Met podotherapie zorgen wij ervoor 
dat u gezond blijft bewegen!

 
 
Vestiging Hellendoorn
Koemaste 2c
7447 AV Hellendoorn
 
 
Vestiging Lochem
Haalmansweg 1
7241 CP Lochem
 

VEELVOORKOMENDE KLACHTEN
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Wat kan Feet Support voor u betekenen?
Met onze begeleiding laten wij u weer gezond bewegen in
uw dagelijks leven en tijdens sportactiviteiten. Bij Feet
Support staat persoonlijke aandacht centraal en met de
nieuwste onderzoekstechnieken hebben wij alles in huis
voor een optimaal resultaat.
 
 
 
 
 
De kracht van Feet Support zit ook in de sterke
samenwerkingen met andere specialisten. Door onze korte
lijnen met o.a. schoenadviseurs, fysiotherapeuten, diëtisten
en artsen bieden wij een unieke totaalbehandeling aan.
 
Voor wie?
Volwassenen | Ouderen | Sporters | Kinderen
 
 
 

 
 

Onze werkwijze
De podotherapeut van Feet Support kijkt bij lichamelijke
klachten niet alleen naar uw voet, maar naar de totale
stand en het bewegen van het lichaam. Deze analyse komt
tot stand middels innovatieve middelen zoals echografie,
videoanalyse en een drukmetingen van uw voeten. Er
wordt een persoonlijk behandelplan opgesteld waarmee
we samen aan de slag gaan. De behandeling kan
uiteenlopen van het aanmeten van (sport)zolen tot het
geven van o.a. schoenadvies of looptrainingen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zolen voor dagelijks gebruik    
Zolen voor het sporten
Aangepaste sandalen
Orthesiologie (teenstukje)
Tapen en bandageren
Instrumentele behandeling
Orthonyxie (nagelbeugel)
Manuele therapie
Schoenadvies
Voetentraining

Behandelingen o.a:

De specialist in sportblessures!
Feet Support heeft als allereerste praktijk in Twente zich
gespecialiseerd in het behandelen van sportblessures. Elk
persoon op het sportpodotherapeutisch spreekuur heeft
een unieke fysieke bouw en beweegt anders. Ook vraagt
iedere sport om een andere benadering vanwege de
specifieke kenmerken die een rol kunnen spelen bij
blessures. We letten op beweegpatronen en technieken,
maar ook op het schoeisel en op welke ondergrond er
getraind wordt.
 
 
 
 
 
 
Vergoeding
De vergoeding voor (sport)podotherapie* is afhankelijk van
de ziektekostenverzekeraar en de aanvullende polis. Wij
zijn bij iedere verzekeraar aangesloten, m.u.v. de diabetes
ketenzorg. Bij twijfel of vragen adviseren wij om eerst
contact op te nemen met ons en vervolgens uw
zorgverzekeraar.
 
Ook zonder verwijzing van uw huisarts of specialist kunt u
terecht bij de podotherapeut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lekker hardlopen, staan, werken en wandelen… Zomaar een aantal activiteiten
die belangrijk voor u kunnen zijn. Maar wat te doen wanneer u last heeft van
voet-, knie- of rugklachten? Een bezoek aan Feet Support biedt uitkomst.

Of u nou een sporter bent of komt voor onze
algemene podotherapie, wij staan voor u

klaar met een gerichte analyse en een
passende behandeling!

Podotherapie
Voeten zijn de basis van het
menselijk lichaam. Mensen met
voetproblemen kunnen ook andere
klachten ontwikkelen aan de
enkels, knieën, heupen of rug. Een
podotherapeut is specialist op het
gebied van klachten die
voortkomen uit het afwijkend
functioneren van de voeten en het
looppatroon. Ook behandelt een
podotherapeut huid- en
nagelaandoeningen.
 
 
 
 
 
 

Onze specialisaties
Onderzoek & diagnostiek
E-consult
Sportrevalidatie
Echografie
Video-analyse
Drukmeetplaat-analyse
Hielpijn Centrum Twente

*Podotherapeuten zijn erkende paramedici en voldoen aan een groot aantal
kwaliteitseisen. Een “podotherapeut” is een beschermde titel en valt onder
artikel 34 van de wet BIG. Daarnaast staan ze ingeschreven in het
Kwaliteitsregister Paramedici en zijn ze lid van de Nederlandse Vereniging van
Podotherapeuten (NVvP)

We werken graag in een open en
gezellige sfeer waarbij kwaliteit en

aandacht voor de patiënt altijd voorop staat!


