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Juist gebruik van therapeutische
zolen

De specialist voor voeten houdingsklachten

Het meeste effect sorteert u door de therapeutische
zolen consequent, elke dag zo lang mogelijk te dragen.

(Podologie en Podoposturaal therapie)

Draag schoenen met een vlak voetbed, dus zonder ingebouwde steunen. Hebben uw schoenen deze wel,
dan kunt u ze eruit halen.
Schoenen met een hogere hak dan 4 cm zijn ongeschikt. De gewenste werking wordt dan niet bereikt.
Kinderschoenen hebben vaak te harde zooltjes. Laat uw
kind zelf testen of hij de zooltjes kan ombuigen bij de
bal van de voet. Zo niet, dan is de schoen ongeschikt.
Uw therapiezooltjes kunt u schoonmaken met
een licht vochtige doek. Niet laten drogen op de
verwarming.

Voor meer informatie of een afspraak:
Bel dan maandag tot en met vrijdag
van 9.00 - 12.00 of van 12.30 - 14.30 uur
met 0224 - 21 81 00.
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Beproefde behandelingen
met effect

Daarna bekijkt de therapeut via een voetspiegel of drukplaat de drukverhouding
en de balans van uw voeten. Meestal wordt
ook uw lichaamshouding wordt geanalyseerd. Zij legt elementen onder uw voeten en
registreert de effecten. Tot slot wordt er
een digitale voetafdruk en eventueel een
loopanalyse gemaakt.

Voeten zijn het fundament waarop ons
lichaam rust. Een basis die niet in balans is,
kan leiden tot problemen hogerop in het
lichaam.

Podologie

Podologie Hoep Zuid kan deze klachten
verminderen of zelfs verhelpen. Wij beheersen beproefde methoden die uitgaan
van de impact van de stand van onze voeten.
Therapiezolen
Een sleutelrol hierbij is weggelegd voor
individueel aangemeten therapiezolen.
Deze brengen verandering aan in de spierspanning, maar ook op andere plaatsen in
uw lichaam.
Hiermee verhelpen wij onder meer:
- Hoge spierspanningen en krampen
- Rug-, schouder-, nek-, knie-, heup-,
en voetklachten
- Hoofdpijnklachten, zoals migraine
- Sportgerelateerde klachten,
zoals overbelasting

Verantwoord en doeltreffend

Onze individueel aangemeten therapiezolen
brengen uw lichaam in een betere houding
(posturaal). Zo ontstaat er:
- betere balans en gewichtsverdeling
- ontspanning in het hele lichaam
- duidelijke verbetering van de beweging
van uw lichaam
- pijnvermindering of zelfs pijnvrijheid
Therapiezolen werken tevens pijnverlichtend voor
mensen met diabetes of reuma.

Uitgebreid onderzoek
Bij uw eerste afspraak inventariseert de therapeut
uw klachten en de mogelijke doorwerking naar
andere plaatsen in uw lichaam. Eerst onderzoekt zij uw
voeten en schoenen. Neem daarom schoenen mee die
veel gedragen zijn.

Podologie Hoep Zuid beschikt over een
CAD/CAM freesmachine om uw zooltje
met digitale precisie maken. Hoe beter de
pasvorm, hoe beter het resultaat.
Wanneer u de zolen gaat dragen, heeft het
lichaam enige tijd nodig om zich aan te
passen aan de nieuwe houding. Dit kan
lichte spierpijn opleveren. Binnen een paar
weken verdwijnt die vanzelf weer.
Om een te snelle overgang te voorkomen,
werken wij met een verantwoord opbouwsysteem met nacontroles. Hierbij analyseert
de therapeut opnieuw uw houding volledig
en brengt zij eventuele correcties direct aan.
Als het element uw stand heeft gecorrigeerd,
word het verwijderd.

