Podotherapie zonder doorverwijzing

Vergoeding zorgverzekeraar

Het is mogelijk om zonder verwijzing een afspraak te maken bij de
podotherapeut.

De podotherapeut wordt vanuit veel aanvullende
verzekeringspakketten vergoed. Voor de hoogte van de
vergoeding adviseren wij u te kijken in uw polis of contact
op te nemen met uw zorgverzekeraar. Op onze website
vindt u ook een overzicht van de vergoedingen, hier kunt
u echter geen rechten aan ontlenen. Wanneer het medisch
noodzakelijke voetzorg betreft voor iemand met diabetes
mellitus, worden onderzoek en behandelingen, met uitzondering
van het materiaalaandeel van de zolen, vergoed vanuit de
basisverzekering. De podotherapeuten bij RondOm zijn allen in
het bezit van een hbo bachelortitel. Zij hebben een eigen AGB
code, zijn Wet BIG geregistreerd en ook kwaliteitsgeregistreerd
in het Kwaliteitsregister Paramedici. Ook voldoen zij aan alle
eisen die de beroepsvereniging (de NVvP) stelt, onder andere op
het gebied van praktijkinrichting, manier van praktijkvoering en
dossiervorming. Hiermee is de kwaliteit van de podotherapeuten
te allen tijde gewaarborgd.

Contact
Wilt u meer informatie of een afspraak maken? U kunt
RondOm Podotherapeuten iedere werkdag bereiken op het
telefoonnummer 088-1180500 (08:00-17:00). Of maak direct
online een afspraak via
www.rondompodotherapeuten.nl/afspraak-maken.
U kunt ons vinden op diverse locaties in Nederland. Kijk voor
een actueel overzicht van onze locaties op onze website:
www.rondompodotherapeuten.nl/praktijken.

Meer dan 260 locaties
in Nederland

is wat ons beweegt
Onze service en kwaliteit
Het verlenen van service en het leveren van de best mogelijke
kwaliteit van zorg zijn speerpunten binnen ons beleid.
Onder kwaliteit van zorg verstaan wij: geen wachtlijst, goede
bereikbaarheid (zowel telefonisch als qua locaties), gebruik
van de nieuwste kennis en technieken, streven naar optimale
behandelresultaten en actief contact met andere (para)medici
binnen de diverse gezondheidscentra. Daarnaast hebben we een
hoog service level waarbij u bij onzekerheid over de behandeling
en voorgestelde therapie, altijd kosteloos recht heeft op een
second opinion van een andere podotherapeut. Wanneer u zolen
als therapie heeft gekregen en het resultaat – wat verwacht
mag worden en met u besproken is – blijft uit, is het mogelijk
de zolen in te leveren en geld terug te ontvangen. Wij hanteren
verschillende methoden om de kwaliteit te waarborgen. Naast
een duidelijk klachtenprotocol en opmerkingenregister, doen
wij structureel tevredenheidsonderzoek onder patiënten en
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Meer informatie vindt u op
www.rondompodotherapeuten.nl of bel 088-1180500.

Uw lopen

Uw lopen is wat ons beweegt

verwijzers. Ook beschikt RondOm over een onafhankelijke
patiëntenadviesraad. De patiëntadviesraad geeft ons gevraagd
en ongevraagd raad over onze dienstverlening en helpt ons
beleid te bepalen. Heeft u tips of opmerkingen? Stuur dan een
mail naar service@rondompodotherapeuten.nl.

Wat is een podotherapeut?

Nieuwste technieken

Een podotherapeut is een hbo-zorgprofessional die
gespecialiseerd is in het onderzoeken, behandelen en
voorkomen van klachten aan voeten, enkels, knieën, heupen en
rug. Deze klachten kunnen zijn ontstaan door een afwijkende
voetstand of een verkeerd looppatroon. Ook sportblessures
of klachten als gevolg van diabetes mellitus of reuma (o.a.
artrose) kunnen door een podotherapeut behandeld worden. De
podotherapeut houdt bij het onderzoek en de behandeling altijd
rekening met verschillende factoren die een rol zouden kunnen
spelen bij het ontstaan van klachten, zoals biomechanische,
neurologische en orthopedische factoren. Uiteraard wordt er ook
rekening gehouden met persoonlijke factoren.

Bij RondOm volgen wij de laatste ontwikkelingen en
implementeren wij de nieuwste technieken die beschikbaar zijn
binnen podotherapie. Zo hebben wij bijvoorbeeld een groot
aantal Musculoskeletal ultrasound (echografie) apparaten die
gebruikt kunnen worden als de podotherapeut aanvullende
beeldvormende informatie wenst omtrent de klachten. Daarnaast
werken wij met ganganalyse apparatuur en drukmeetsystemen.
Hiermee wordt een analyse gemaakt van het afwikkelpatroon van
de voet tijdens het lopen, met of zonder schoeisel. Door middel
van de grafieken en de tabellen die verwerkt zijn in de software,
krijgt de podotherapeut nog meer inzicht in de oorzaak van
uw klacht, waardoor de therapie nog doelmatiger kan worden
ingezet. Ook kunnen wij naast de reguliere behandelingen ook
shockwave apparatuur of dry needling technieken inzetten.

Wie zijn wij?
RondOm Podotherapeuten bestaat uit een groot team van
enthousiaste en vooraanstaande podotherapeuten (BHS),
podotherapeutMSU echografisten (BHS) en podotherapeut
bewegingswetenschappers (MSc) dat ondersteund wordt
door zooltechnici en secretariële medewerkers. Dit team van
professionals heeft de krachten gebundeld om de hoogst
haalbare kwaliteit van zorg te kunnen leveren, zowel door
inhoudelijk veel te overleggen als door kennis met elkaar te
delen.
www.rondompodotherapeuten.nl

Specialisaties

De werkwijze van de praktijk

Nacontrole en rapportage

(sport, reuma, diabetes, kinderen)
Een podotherapeut is zeer breed opgeleid met betrekking tot
verschillende doelgroepen. Binnen het team van RondOm zijn
er ook een heel aantal podotherapeuten die zich richten op
een specifieke doelgroep of specifieke klacht. Zo zijn er bij
voorbeeld sportpodotherapeuten werkzaam die zich verdiepen
in de sporter en omstandigheden waaronder gesport wordt.
Zij richten zich met name op het optimaal houden en het
herstellen van de balans tussen belasting en belastbaarheid,
zolang deze van invloed is op de sportprestaties. Ook zijn er
podotherapeuten die zich hebben verdiept in het behandelen
van kinderen, diabetische voeten en reumatische klachten. Onze
podotherapeuten houden onderling intensief contact, waardoor
ze elkaar op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen.

De eerste keer dat u bij de podotherapeut komt, wordt er met
behulp van klinische kennis, indien nodig inzet van de nieuwste
hightech apparatuur, zoals drukmeetplaten of echografie, een
onderzoek verricht naar de oorzaak van de klachten. Aan de hand
van de verkregen gegevens, wordt er door de podotherapeut
een behandeling voorgesteld, die na overleg met u, kan worden
gestart.

Na de behandeling hechten we veel waarde aan het controleren
van het resultaat. Daarom adviseren wij u op controle te komen
nadat u circa 6 weken op de zolen gelopen heeft, tenzij de
podotherapeut anders met u heeft afgesproken. U kunt deze
controleafspraak zelf inplannen via de webagenda op onze
website of telefonisch via 088-1180500. Daarnaast stellen we, in
overleg met u, de verwijzers (huisarts, fysiotherapeut, pedicure)
schriftelijk op de hoogte van de bevindingen voortgekomen uit
het onderzoek.

Deze behandeling kan bestaan uit:
• Het maken van podotherapeutische zolen;
• Het maken van ortheses (beschermende en/of corrigerende
teenstukjes);
• Het uitvoeren van voetbehandelingen (bij ernstige likdoorns/
overmatig eelt/ingegroeide nagels of bij risicopatiënten);
• Het uitvoeren van wondbehandeling;
• Het toepassen van druk ontlastende vilttechnieken;
• Het toepassen van (ontlastende) sporttape en medical taping;
• Het geven van adviezen (schoenadvies/verzorgingsadvies/
advies voor de mate van belastbaarheid);
• Het inzetten van shockwave apparatuur of dry needling
technieken.

Volg ons op

Dataverzameling wetenschappelijk onderzoek
Tijdens het podotherapeutisch onderzoek verzamelen wij
medische gegevens die worden vastgelegd in uw elektronisch
patiënten dossier. Deze gegevens zijn nodig om u goed
te onderzoeken en te behandelen. Graag willen we u erop
wijzen dat onderzoeks- en behandelgegevens ook door ons
geanonimiseerd gebruikt kunnen worden voor wetenschappelijk
onderzoek. Voor meer informatie verwijzen we u naar
www.rondompodotherapeuten.nl/dataverzamelingwetenschappelijk-onderzoek.

Meer informatie vindt u op
www.rondompodotherapeuten.nl of bel 088-1180500.

