
Objectieve overeenkomsten en verschillen  
podotherapeuten en registerpodologen

 
Podotherapeut Registerpodoloog

OPLEIDINGSINFORMATIE

Opleidingsniveau     HBO (Bachelor of Science-niveau 6) HBO (NLQF-niveau 6) (vanaf februari 2021)

Aanbieders opleiding Fontys Hogescholen Eindhoven
Saxion Hogescholen Enschede

Academie voor Podologie Utrecht

Inschrijving Kamer van 
Koophandel

Stichting Fontys (KvK-nummer 41097718)
Stichting Saxion (KvK-nummer 38024938)

Academie voor Podologie B.V. (KvK-nummer 
04085093) met enig aandeelhouder Roland 
Koks Holding B.V. (KvK-nummer 76102939)

Accrediterend instituut 
opleiding

Nederlands-Vlaamse-Accreditatieorganisatie 
(NVAO)

Onafhankelijk en wettelijk verankerd  
accreditatieorgaan (inclusief periodieke  
kwaliteitsborging) voor universiteiten en 
hogescholen

https://www.nvao.net/nl

Centrum voor Post Initieel Onderwijs  
Nederland (CPION) 

Organisatie voor het toetsen, diplomeren en 
registreren van post initiële opleidingen

 
 
https://www.cpion.nl/Page/Home

Studieduur opleiding 4 jaar voltijd (regulier)

of

Deeltijd volgens authentiek bedrijfsleren voor 
bijvoorbeeld registerpodologen en fysiothera-
peuten (gemiddeld 2 jaar)

4 jaar deeltijd (regulier)

of

Versnelde opleiding op basis van Erkenning  
van eerder Verworven Competenties (EVC’s) 
voor bijvoorbeeld fysiotherapeuten en  
oefentherapeuten (gemiddeld 1 jaar)

Soort diploma Wettelijk erkend getuigschrift 

(Volgens de Wet op het hoger onderwijs en 
wetenschappelijk onderzoek)

Registergetuigschrift

(Afgegeven door Stichting Hoger Onderwijs 
Nederland)

Aanwezigheid lectoraat Lectoraat podotherapie –  
Saxion Hogescholen te Enschede

Geen lectoraat

VERANKERING BEROEP IN ZORGSTELSEL

Paramedisch beroep Wettelijk erkende paramedicus 
(Ministeriële opname in de Wet op de  
paramedische beroepen via het  
Podotherapeutenbesluit van 01-02-1982)

Geen paramedicus

Opname Wet-Big Artikel 34 Wet-Big

https://wetten.overheid.nl/
BWBR0020326/2021-01-01

Geen opname in Wet-Big

Opleidingstitel- 
bescherming

Podotherapeut is een beschermde  
opleidingstitel volgens de Wet-Big

Geen beschermde opleidingstitel

Aanwezige bekwaam-
heid uitvoeren voorbe-
houden handelingen

Scherp debridement bij voetulcera  
(heelkundige handeling)
 
Locoregionale anesthesie (injecteren)

Geen bekwaamheid in het uitvoeren van  
voorbehouden handelingen

Opname in  
basisverzekerde zorg

Door podotherapeuten geleverde preventieve 
diabetische voetzorg ter voorkoming van 
ulcera en amputaties is opgenomen in de 
basisverzekerde zorg. 

E.e.a. volgens de stand van de praktijk en  
wetenschap zoals beschreven in de Richtlijn 
diabetische voet 2017, NHG-standaard DM 2 
2021, Zorgmodule Preventie Diabetische Voet- 
ulcera 2019 en de NDF-zorgstandaard 2021.

Geen opname in de basisverzekerde zorg



 

Podotherapeut Registerpodoloog

ORGANISATIEGRAAD BEROEPSGROEP

Vertegenwoordigend 
orgaan voor de  
beroepsgroep

Nederlandse Vereniging van  
Podotherapeuten 
(Beroepsvereniging) 
 
https://www.podotherapie.nl

Stichting Loop 
(Brancheorganisatie)

 
https://www.loop.nl

Dekkingsgraad 99% Geen informatie beschikbaar

Internationale 
aansluiting

De NVvP is aangesloten bij de International 
Federation of Podiatrists (FIP) en de European 
Council of Podiatrists (ECP) commissie 

https://www.fip.global/member-countries

De opleidingen zijn aangesloten bij de  
European Network of Podiatry in Higher  
Education (ENPODHE)  

http://enpodhe.com

Geen internationale aansluiting

Kwaliteitsregister  
beroepsgroep

Kwaliteitsregister Paramedici 

https://www.kwaliteitsregisterparamedici.nl/
default.aspx

Kabiz 

https://www.kabiz.nl/default.aspx

Kwaliteitscriteria 5-jarige herregistratie op basis van 1600 uren 
cliëntgebonden werkzaamheden en 160 
punten voor deskundigheidsbevordering (40 
punten uit geaccrediteerde bij- en nascholing- 
en, 40 punten uit overige deskundigheidsbe-
vorderende activiteiten, 80 punten vrij in te 
vullen)

https://www.kwaliteitsregisterparamedici.
nl/SiteAssets/Lists/InfoItem/AllItems/set%20
kwaliteitscriteria%202020-2025_Podothera-
peuten_NVvP.pdf

5-jarige herregistratie op basis van 1600 uren 
cliëntgebonden werkzaamheden en 120 
punten voor deskundigheidsbevordering (40 
punten uit geaccrediteerde bij- en nascholing- 
en, 40 punten uit overige deskundigheidsbe-
vorderende activiteiten, 40 punten vrij in te 
vullen)

https://www.kabiz.nl/Documenten/Kwaliteits-
criteria%202021-2026%20Registerpodolo-
gen%20en%20Podoposturaal%20therapeu-
ten.pdf

Aantal kwaliteits- 
geregistreerden

1204 305

Aantal praktijklocaties 2129 praktijklocaties Geen informatie beschikbaar

Setting praktijklocaties Nulde, eerste, tweede en derde lijn Voornamelijk in de nulde en ook eerste lijn


