
Een overzicht van het werk van de (sport)podotherapeut 

in de wereld van de sport

De (sport)podotherapeut

Voor sporters is het belangrijk dat ze 

zich fit voelen. Ze willen lekker trainen 

en het beste uit zichzelf halen. Blessures 

kunnen dan vervelend zijn. 

Is er sprake van klachten tijdens het 

sporten? Of wil een sporter zijn of haar 

prestaties verbeteren? Ga dan naar de 

(sport)podotherapeut.



1

DE (SPORT)PODOTHERAPEUT

De specialist in het voorkomen, herkennen en behandelen van klachten of blessures aan het  

bewegingsapparaat die voortkomen uit het bewegen van de voet bij sporters van elk niveau.  

Dat kunnen dus ook klachten aan de knie, heup of rug zijn.

Bij het onderzoek en de (preventieve) behandeling maakt de (sport)podotherapeut onder meer  

gebruik van bewegingsonderzoek en sportschoenanalyse. De (sport)podotherapeut richt zich samen met 

de sporter op het behouden en herstellen van de balans tussen belasting en belastbaarheid.  

De (sport)podotherapeut werkt hierbij samen met andere zorgaanbieders, zoals (sport)fysiotherapeuten 

en (sport)artsen.

 

Zo werkt een (sport)podotherapeut:

Stap 1 van 3. Anamnese: luisteren naar klachten en wensen

Stap 2 van 3. Onderzoek & diagnose: 

• Bewegingsonderzoek bij lopen en sporten, eventueel aangevuld met:

• (hard)loopanalyse

•  videoanalyse

•  drukmeetanalyse

•  echo

• (Sport)schoenanalyse

Doel: een beeld vormen van het beweegpatroon tijdens het sporten en welk  

effect dat heeft op de spieren, pezen en gewrichten

Stap 3 van 3.  Samen met de sporter de beste behandeling bepalen: op  
zoek naar de juiste balans tussen belasting/belastbaarheid  
en preventie

Afwijkend beweegpatroon aanpakken door:

• ander materiaal

o   schoenen die beweging anders beïnvloeden, bijvoorbeeld door andere demping, andere 

zool, het aanpassen van de noppen

o  binnen- of buitenkant schoen

o  op maat gemaakte (inleg)zolen



Voorkomen van eelt, likdoorns, blaren en blauwe nagels  

& wegnemen drukplekken of wrijvingsplekken door:

• ander materiaal of aanpassen materiaal

• orthese

• verbandtherapie

• taping

• op maat gemaakte (inleg)zolen

Spier- en peesproblemen verhelpen en voorkomen door:

• taping

• advies over gebruik van taping

• advies over de dagelijkse belasting van de voet

•  oefentherapie (bijvoorbeeld een verwijzing naar een  

sportfysiotherapeut of oefentherapeut)

• advies over en het eventueel aanmeten van een brace

Hulp bij chronische klachten (> 6 weken):

• op maat gemaakte (inleg)zolen

• beweegoefeningen

• dry needling

• shockwave-therapie

• advies over injecties en/of medicatie

• advies over de dagelijkse belasting van de voet

Coaching en training na een blessure:

• oefenschema’s

• opbouwschema

• techniek-training, bijvoorbeeld hardlooptraining op maat

• advies geven over voetverzorging

• advies over de dagelijkse belasting van de voet

• advies over sportschoeisel

Wanneer gaat een sporter naar een (sport)podotherapeut?

-  Bij (acute en/of chronische) klachten aan de voeten, enkels, knieën, heupen of rug tijdens  

het sporten en bewegen.

- Om klachten tijdens het sporten en bewegen te voorkomen.

2

De (sport)podothera-
peut in het veld van  
behandelaars:

Samenwerking in het netwerk met 

onder andere:

- andere (sport)podotherapeuten

- (sport)arts

- trainer

- (sport)fysiotherapeut

De (sport)podotherapeut werkt met de 

cliënt en andere behandelaars aan een 

sluitende keten: de juiste zorg op de 

juiste plek door de juiste sportzorgpro-

fessional. Het gaat hier om diagnostiek, 

behandeling en begeleiding, maar ook 

om preventie, opvoeding, ontwikkeling, 

vroeg opsporen en zelfmanagement. 

Zo werken we samen aan een optimale 

verhouding tussen de kwaliteit van zorg 

en de kosten van de zorg.



  Kwaliteit en vakkundige begeleiding: geen enkele andere zorgprofessional heeft zo veel kennis van 

voeten, bewegen, schoenen en sokken (en het effect van deze factoren op elkaar). 

  Kennis van de sport en van wat sport en bewegen doet met een lichaam. Iedere sport heeft  

zijn ‘eigen’ bewegingen, schoenen en ondergrond. Een achillespeesblessure bijvoorbeeld kan  

voorkomen bij elke sport. Maar de begeleiding en behandeling is bij elke sport verschillend.

  Inlevingsvermogen: de (sport)podotherapeut snapt de wensen van de sporter. Ondanks de blessure wil 

de sporter vaak gewoon door blijven sporten.

 Snel consult mogelijk: vaak al binnen 24-48 uur.

  Onderzoek op locatie mogelijk, bijvoorbeeld tijdens de training. Dat geeft het beste beeld van het 

bewegingspatroon en de klachten.

 Korte behandeltrajecten; vaak snel weer goed op weg.

  Behandeling in de keten, samen met andere behandelaars (zoals een sportfysiotherapeut, trainer of 

sportarts), voor een optimaal resultaat.

 Groot netwerk van gespecialiseerde (sport)podotherapeuten die met elkaar in contact staan.

  Vernieuwing in de sportzorg: (sport)podotherapeuten zijn op de hoogte van het wetenschappelijk  

onderzoek dat wordt gedaan in hun vakgebied en passen de resultaten hiervan toe in de praktijk.

Goed om te weten:

• een (sport)podotherapeut behandelt topsporters en recreatieve sporters

• vrij toegankelijke eerstelijns zorgverlener: geen verwijzing nodig 

• behandelingen vaak (deels) vergoed vanuit aanvullend pakket
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DE VOORDELEN VAN EEN  
(SPORT)PODOTHERAPEUT



Op www.podotherapie.nl/praktijkzoeker staat een overzicht van alle praktijken. 

De opleiding tot sportpodotherapeut:

- vierjarige hbo-opleiding Podotherapie

- tweejarige post-bacheloropleiding Sportpodotherapeut

- bij- en nascholing op het gebied van sport

Het ‘Beroepscompetentieprofiel’ en de ‘Beroepscode Podotherapie’  zijn te vinden op:  

• https://www.podotherapie.nl/professional/informatiemateriaal/beroepsgerelateerd/

Kwaliteit

•  Podotherapeut is een beschermde opleidingstitel via artikel 34 van de wet BIG.

• Registratie in Kwaliteitsregister Paramedici.

•  Een (sport)podotherapeut houdt zich aan de beroepscode zoals vastgesteld door de NVvP.

•  De NVvP is partner in de sportzorgalliantie. Sportzorgalliantiepartners staan garant voor de kwaliteit van 

hun vakgebied.

•  Internationale aansluiting bij FIP / IFP (International Federation of Podiatrists) en ECP (European  

Council of Podiatrists).

•  Stichting Podotherapie Nederland (SPN) verstrekt onder andere praktijkkeurmerken aan  

(sport)podotherapeuten en ondersteunt hen onder meer bij wetenschappelijk onderzoek en de  

organisatie van congressen om kennis te delen.

Klachtenregeling

Niet tevreden over de (sport)podotherapeut?

De klachtenregeling staat op https://www.podotherapie.nl/client/ontevreden
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VIND EEN (SPORT)PODOTHERAPEUT


