Praktijk
voor
podologie
Hans
van den
Mosselaar

Als registerpodoloog ben ik een erkende paramedische voetspecialist.
Ik herken en behandel voetklachten en voetgerelateerde aandoeningen in

Wat doet de
podoloog eigenlijk?

houding en beweging. Klachten van algemene aard of in verband met reuma.
Mijn behandeling voorkomt en/of verlicht klachten. Een verwijzing van
uw huisarts of specialist is niet nodig. Mijn hulp wordt door de meeste
zorgverzekeraars vanuit aanvullende polissen geheel of gedeeltelijk vergoed.

Ik kan u helpen bij
onder andere

• Voorvoetklachten

• Voetdeformaties

• Hielklachten

• Houdingsklachten

• Zenuwklachten
• Teenafwijkingen

(knie, heup, rug of nek)
• Voetklachten bij kinderen

Tijdens uw bezoek neem ik de tijd voor een uitgebreid onderzoek.

Podologisch
onderzoek

We praten over uw dagelijks loopgedrag, de voorgeschiedenis en verloop van
uw klacht(en). Ik let op afwijkingen in uw houding of voetstand. De belasting
en belastbaarheid van de voeten test ik en maak een analyse van uw gangbeeld.
Verder maakt een proef op alle voetfuncties het onderzoek compleet.

Na afloop van het onderzoek geef ik u een deskundig advies. Als blijkt dat ik
u kan, helpen dan stel ik een plan voor dat kan bestaan uit het maken van een
therapiezool of een ander hulpmiddel c.q. behandeling. Ik geef u daarvan
een beschrijving en een raming van de kosten. Ik informeer u ook direct
over de mogelijke vergoeding van uw zorgverzekeraar.

Behandelplan

Mogelijk stuur ik u door naar Trudy. Zij is medisch pedicure en in staat om
middels een nagelbeugeltje de nagelgroei te begeleiden (geen ingroei meer)
of met een siliconen hulpje een ongunstige teenstand te corrigeren.
Natuurlijk is zij ook de persoon voor het weghalen van een nare likdoorn.

Onze voet is een ingewikkeld apparaat met veel botten, botjes, gewrichten en
spieren. Daaronder zitten duizenden vetkamertjes die allemaal zijn voorzien
van zenuwen. Zakt een voet door of is het vetpad beschadigd, dan geeft dat
moeilijkheden en/of pijnklachten bij staan of lopen. Simpel gezegd: staan
de voeten scheef, dan gaan ook andere delen van het lichaam scheef staan.
Dat kan knie-, heup- of rugklachten veroorzaken. Een corrigerende
therapiezool kan uitkomst bieden, direct of in de toekomst.

Preventief

Registerpodoloog Hans van den Mosselaar
en medisch pedicure Trudy van den Mosselaar
Een sterk voetenteam!

Maak een afspraak
Mijn praktijk is gevestigd:

in het winkelpand van Van den Mosselaar Modeschoenen

en

in Gezondheidscentrum Molenweg

Hoofdstraat 226

Molenweg 7

1611 AN Bovenkarspel

1601 SR Enkhuizen

Het makkelijkst maakt u tijdens winkeltijden telefonisch een afspraak via 0228-511435

Op www.mosselaarschoenen.nl/podologie kunt u eenvoudig bekijken
hoeveel uw zorgverzekering vergoedt voor mijn werk.

