
Centrum voor de voet in Herpt, opent Zaterdag 19 September 2015 officieel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     
 
 
 
 
 

Binnen Centrum voor de voet bevinden zich meerdere voetgerelateerde 
disciplines. Of het nu gaat om een pedicure behandeling of een podologisch 
onderzoek. Zou u de zorgschoenspecialist willen raadplegen of is een 
reflexzonetherapie behandeling de oplossing voor uw voetgerelateerde 
problemen? Het is daarom mogelijk om een behandeling te combineren. 
Rianne Verhoeven en Jennefer Hartman “beide medisch pedicure” zijn 
gedreven in de meest uiteenlopende medische aspecten die denkbaar zijn 
rondom de voet. Jennefer gaat dit najaar beginnen aan de opleiding 
podotherapie en Rianne is in het bezit van 
het diploma registerpodologie en heeft dit 
voorjaar de opleiding zorgschoenspecialist af 
weten te ronden. Rosanita van den Bogaert 
komt het team versterken in de vorm van 
voetreflextherapie. Wij willen hiermee 
bereiken dat u op een adres terecht kunt 
voor al uw voet en houding problemen. 



 
 
 
De voet is het fundament van uw lichaam, wat met zich meebrengt dat 
wanneer we de voet gaan corrigeren door middel van een steunzool dit 
doorwerkt in uw lichaam. Dit wil zeggen dat de steunzool een scala van 
klachten in de knie, heup, rug en nek op kan lossen of verminderen.  
Een aangemeten correctiezool kan 50 % van de klachten wegnemen, de andere 
50% zit in de keuze van de juiste schoen. 
Het is dan ook van groot belang om u als 
patiënten hierin van goed advies te 
voorzien. Rianne heeft hiervoor de 
opleiding voetkundig adviseur afgerond. 
Met de opleiding zorgschoenspecialist kan 
ze voetgerelateerde problemen, die ze 
voorheen al mee kon nemen in de 
correctiezool, tevens in een adaptatie  
( verandering ) in de schoen verwerken. 
Dit betreft semi-orthopedisch schoeisel en 
OS-B schoeisel. Denk hierbij aan 
bijvoorbeeld een afwikkelbalk, 
hakverhoging, hak schoring, 
gelengversteviging etc. 
 
 
Werkzaamheden van de registerpodoloog en een zorgschoenspecialist worden 
bekostigd vanuit uw aanvullende / basisverzekering en er zijn ook 
zorgverzekeraars die de pedicurebehandeling (deels) vergoeden.  
 
Kinderen en voetgerelateerde problemen trekken in het bijzonder Rianne haar  

aandacht. Ze heeft gemerkt dat ze als registerpodoloog heel wat in de groei van 

het lichaam kan bijsturen. Het begeleiden van kinderen en de verbazing op de 

gezichten van de ouders als een behaald resultaat al direct zichtbaar is, is 

geweldig om te zien. Ook hierin is samenwerken met andere disciplines in de 

zorg van groot belang en dit kan bewerkstelligd worden door een 

multidisciplinaire benadering, de patiënt staat hierin centraal. 

 



Jennefer begint al een plaatsje te 

veroveren in de harten van onze 

vaste pedicurecliënten. Ze kan als 

medisch pedicure vele problemen 

onder de loep nemen.  

Daarnaast kan Jennefer met haar 

achtergrond als 

schoonheidsspecialiste u met raad en 

daad bijstaan in het kiezen van de 

juiste voetbalsem bij uw huidtype.   

 
 
Nieuw in onze praktijk is Rosanita van den Bogaert, 
Rosanita is voetreflexoloog en zoals Rosanita op 
onze site al aangeeft is het heel bijzonder om te  
ervaren dat voeten zo enorm goed de conditie en 
eigenschappen van  een persoon weerspiegelen. 
Pijnlijke plaatsen op de voet, eeltvorming, 
specifieke kleur of stevigheid van verschillende 
zones, etc. geven allemaal een indicatie van 
problemen en mogelijke oplossingen. 
 
 
 
Onze praktijken zijn voor rolstoelafhankelijke patiënten toegankelijk en 
parkeren is gratis en kan tot aan de praktijkdeur. 
 

Centrum voor de voet, Hoofdstraat 15, 5256 NG Herpt. Tel. 0416 661594  

 

Zou u meer over ons of over ons voetcentrum willen weten, bezoek dan onze 

site waar we ons zelf voorstellen en waarop we u een scala aan informatie 

geven:  

www.centrumvoordevoet.nl 

 
 
 

http://www.centrumvoordevoet.nl/

