
Al bijna 15 jaar is Podotherapie InKa uw specialist in de voetengezond-

heidszorg. Onze podotherapeuten behandelen voet en enkelklachten. 

Daarnaast kunnen we uitkomst bieden bij knie, heup en rugklachten, 

die veroorzaakt worden door een afwijkende voetfunctie.  

Ondertussen is het vast wel bekend dat we u op veel verschillende 

manieren van dienst kunnen zijn: adviseren over schoeisel en voetver-

zorging, behandeling bij acute klachten zoals een ontstoken teennagel, 

maar ook medical taping of vilt therapieën. Daarnaast maken we hulp-

middelen zoals teenstukjes, nagelbeugels,  podotherapeutische zolen of 

slippers, we begeleiden de voetbehandeling van reuma- of suikerpati-

enten, ondersteunen sporters en controleren de voetstand bij kinderen. 

Veel mensen realiseren zich echter niet dat er ook achter de schermen 

veel dingen gedaan moeten worden om te zorgen dat het ook lekker 

blijft lopen. We zijn continu opzoek naar nieuwe uitdagingen, behande-

lingen, onderzoekstechnieken en samenwerkingsverbanden om onze 

zorg voor u te blijven verbeteren.  

Zo zijn er bijvoorbeeld veel wijzigingen geweest omtrent de regelge-

ving van veiligheidsschoeisel. Alle veiligheidsschoenen in de EU wor-

den getest en gecertificeerd (zie labeltje in de tong). Wanneer u iets 

verandert aan de schoen, zoals een ander inlegzooltje, dan vervalt deze 

certificering. Een beetje rare situatie, want dan zou een podotherapeu-

tische zool niet gedragen mogen worden in een veiligheidsschoen, 

terwijl juist dat vaak de schoen is waarin het meeste wordt gelopen!  

Gelukkig volgen we deze ontwikkelingen op de voet en kunnen we 

uw podotherapeutische zool vervaardigen volgens de eisen en met de 

materialen van het desbetreffende schoenleverancier, waardoor de cer-

tificering van uw schoen gehandhaafd blijft. We werken hierbij samen 

met van den Boom schoenen in Ospel. 

Wist u dat: 

- Podotherapie InKa trotse sponsor is van het Merefeldia Walking Foot-

ball Team, een geweldig  initiatief om mensen zo lang mogelijk spor-

tief bezig te houden.  

- Onze collega Jill gespecialiseerd is op het gebied van sportpodothera-

pie en regelmatig klachtgerichte lezingen verzorgt in samenwerking 

met lokale fysiotherapeuten. 

- We tegenwoordig ook speciale sokken aanbieden. Deze Herzog kou-

sen geven uw voeten extra steun en verminderen vage voetklachten 

doordat ze de doorbloeding verbeteren en voorkomen dat uw voeten 

dikker worden.   

- U voor vrijblijvend advies nog steeds bij ons terecht kunt voor onze 

Gratis VoetenCheck, ideaal voor als u niet weet of u moet beginnen 

bij de podotherapeut, fysiotherapeut of pedicure. 

- We heel graag samenwerken met pedicures en altijd opzoek zijn naar 

nieuwe pedicures. 

- U bij ons ook terecht kan bij klachten in ski- of snowboardschoenen? 

- Onze praktijk te vinden is op twee locaties: Nederweert en Weert. 

- We gratis lezingen verzorgen over alles wat met voeten te maken 

heeft. 

Kijk voor meer informatie op www.podotherapie-inka.nl of bezoek 

onze FB pagina voor interessante voetenweetjes. Heeft u vragen aan 

de hand van dit artikel? Neem dan gerust contact met ons op of kom 

langs Podotherapie INKA, St. Willibrordusstraat 10, 0495-460 001, info@

podotherapie-inka.nl 

Podotherapie InKa: 

Wij lopen lekker! Jij ook?


